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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0437616  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -هشام حمدى فتحى حامد احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية -طنطا ثان  -شارع الشهيد مصطفى ابو زهرة سابقا  ٢٦

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٩األثاث المصنوع خصيصاً للمعامل الوارد بالفئة  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438713  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية - مدحت متولى احمد بيومى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه - محور مركزي  ١٢الحي  ٦اكتوبر برج مول الجمهوريه التجاري مح  ٦

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  احذيه امان ) ٩احذيه االمن الصناعي (الوارده بالفئه  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438722  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربية المتحدة -عالم مدينة دبي لإل -الطابق الخامس  -مبنى ام بي سي 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي  - ٤٣٨٧١٤االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
االلوان الموضحه بالصوره
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440888  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  جونسون اند جونسون

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

. الواليات ٠٨٩٣٣ون جونسون اند جونسون بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجيرسى ، 
  المتحده االمريكيه

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

قات الكمبيوتر ألجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر برمجيات تطبي - ٩الفئة 
اللوحية والهواتف النقالة وتضم نصائح ومعلومات بشأن االضطرابات الطبية والعمليات 

الجراحية وطرق إعطاء الدواء والصحة والعافية والتغذية ومن أجل تتبع اإلحصائيات 
  الشخصية بشأن الصحة والعافية والتغذية.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  المة الع

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441170  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

 -شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير  -اير برودكتس اند كيميكالز انك 
  الواليات المتحدة االمريكية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية. ١٨١٩٥يفارد، اللينتاون، بى ايه هاميلتون بول ٧٢٠١

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

برامج برمجيات كومبيوتر يقدم تحليل بيانات وتشخيص البيانات لمعدات ممدد  - ٩الفئة 
توربيني ومعدات توربينية؛ وحدات تغذية مرجعية لدرجة الحرارة لمعدات ممدد 

وات لتنظيم، التحكم أو مراقبة معدات توربينية ومعدات ممدد توربيني؛ أجهزة وأد
  .٠٩توربيني في الفئة 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444408  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  رد سورى الجنسيةف -شريف مصطفى العفاص 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حلب الجمهوريه العربيه السوريه

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩المنتجات الوارده بالفئه  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445015  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  -نزهن جيايز فوتو اندستريال ليمتد شي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

فلور  اوف  -رد ٣ث  فلور   ٥ث اند  ٤فلور زون بى اوف   ٣-١    ١٠١بلدج  ١٦ايه 
شونف ار  دى  دافو  ٢٠بلدج انتيليجينت تيرمنال اندستريال بارك نو   ١٧ايه 

  انجدونج الصيناندستريال زون جونالن لونجهوا  ديستركت شينزهن جو
  9  : المةــــــات العـــفئ

  

ميكروفونات ؛ سماعات ؛ نظارات ؛ نظارات ذكية ؛ مناصب ثالثية القوائم  - ٩الفئة 
للكاميرات ؛ حوامل تتكيف مع الهواتف المحمولة ؛ مسجالت صغيرة الحجم ؛ أجهزة 

لة ؛ االستقبال واالرسال الالسلكية ؛ واجهات الصوت ؛ برمجيات كمبيوتر م سج¬
تطبيقات الهاتف المحمول القابلة للتنزيل ؛أجهزة مزج الصوت ؛ كابالت كهربائية ؛ 

  ٩عصى الصورة الشخصية المستخدمة كملحق للهواتف الذكية الواردة بالفئة رقم 
 

١٣٨٨٦٠٤االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

   :قدم عنها طلب رقم 
 

    0445259  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -محمود عبدالمنعم فريد الميهي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية -مركز تال  -تال  -ش هندسة الري 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

ـلمية والمالحـية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير األجـهزة واألدوات الع - ٩الفئة 
الفـوتوغرافي والسـينمائي وأجهزة واألدوات البـصرية وأدوات قياس الوزن والقـياس 

واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو 
، أجهزة تسجيل أو إرسال أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم فى الطاقة الكهربائية

نسخ الصوت أو الصورة، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل مكاينات بيع آلية 
  ٩وآليات لألجهزة وكافة المنتجات الواردة بالفئة 

 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى فى الوضع العادى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

   :قدم عنها طلب رقم 
 

    0447040  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ذات مسئولية محدودة -شركة هوا ليمتد فرع لشركة اجنبية بجمهوريه مصر العربيه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقة الحرة االعالمية بمدينة السادس من اكتوبر

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
 

  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٤٣١٣٥٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447050  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :سجيلالت إسم طالب
  

  شركة مساهمة   POD EGYP - بي أو دي ايجيبت للدعاية واالعالن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الخليفه المأمون الدور الرابع مصر الجديده ٦٢

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
 

تخدمها مجمعةاالشتراطات        :      تعهد مالك العالمة اس
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447084  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -بايتيدانس ال تى دى  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

روود  جراند ويست باى  ٨٠٢جراند بافيليون هيبيسكس واى  ٣١١١٩بى او  بوكس 
  جزر كايمان ١٢٠٥ - ١كايمان كيه واى 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير  - ٩الفئة 
الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 

نقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو والمراقبة (اإلشراف) واإل
تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ 

الصوت أو الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص مدمجة، 
جهزة التي تعمل أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات لأل

بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر، 
برامج كمبيوتر، أجهزة إطفاء الحرائق، تطبيق البرمجيات، برنامج تطبيقي للهواتف 

الذكية، تطبيقات برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل، تطبيقات الهواتف الذكية القابلة 
نزيل، أغطية للهواتف الذكية والهواتف المحمولة، مستلزمات الهواتف الذكية للت

والهواتف المحمولة، مستلزمات الحماية للهواتف الذكية، عصي سيلفي تستخدم 
كملحقات للهواتف الذكية، حوامل تستعمل لشحن الهواتف الذكية، الهواتف المحمولة، 

(شواحن  USBحن البطاريات، شواحن أشرطة لحمل الهواتف الذكية، البطاريات، شوا
، سماعات االذن، سماعات الرأس، سماعات، اسكرينات USBبطارية)، كبالت 

الهواتف الذكية والهواتف المحمولة، الملحقات األخرى المصممة للهواتف الذكية أو 
الهواتف المحمولة، مغناطيس، وسائط التخزين والتسجيل الرقمية أو التناظرية الفارغة، 

طيس زخرفي، أجهزة وأدوات اإلنذار، نظارة شمسيه، األجهزة واألدوات مغنا
وال ترد ضمن اي فئات  ٩البصرية، شاشات الفيديو وجميع المنتجات الوارده بالفئة 

  اخري.
 

٣٧٥٥٢٦االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447256  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تالفت بموجب قوانين والية ديالوير  -بيلوتون انتراكتف انك 
  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحدة ١٠٠٠١، نيويورك ، نيويورك ١١، الطابق  ٢٥وست شارع   ١٢٥
  االمريكية

  9  : مةالــــــات العـــفئ
  

مشغالت فيديو رقمية مكونة من الكمبيوتر وشاشات مراقبة حاسوبية ومكبرات  - ٩الفئة 
؛ سماعات األذن ٣الصوت وسماعات الرأس وكاميرا والميكروفون؛ مشغالت إم بيه 

والرأس؛ الوسائط الرقمية، تحديدا: األقراص المضغوطة المسجلة مسبقا وأقراص 
لرقمية عالية الوضوح والتسجيالت الصوتية والمرئية القابلة الفيديو الرقمية واألقراص ا

للتنزيل كل ذلك في مجاالت التمرين واللياقة والعافية والتغذية وتنبيه الذهن والتأمل 
والتطوير الشخصي؛ برمجيات قابلة للتنزيل على شكل تطبيقات يستخدمها األفراد 

رسة التعليمات لجدولة صفوف المشاركون في صفوف التمارين والتدريب الجسدي ومما
التمارين لتتبع وتخزين واإلبالغ عن نفقات الطاقة البشرية اليومية ومستوى النشاط 

البدني لتطوير ومراقبة النشاط الشخصي وخطط التمرين وأهداف التدريب وإبداء الرأي 
حول النتائج المحققة؛ أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات لرصد وتحليل مختلف المعامالت 
المرتبطة بتشغيل الدراجات أو دراجات التمارين أو معدات التمارين للتدريب البدني؛ 

ساعات اليد الذكية؛ األجهزة اإللكترونية الشخصية المستخدمة لتتبع أهداف اللياقة البدنية 
واإلحصاءات؛ متتبعات الحركة القابلة لالرتداء؛ القطع ومستلزمات وإكسسوارات كل 

  ٩ة بالفئة رقم ما سبق ذكره.الوارد
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447261  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تالفت بموجب قوانين والية ديالوير  -بيلوتون انتراكتف انك 
  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، الواليات المتحدة ١٠٠٠١ك ، نيويورك ، نيويور١١، الطابق  ٢٥وست شارع   ١٢٥
  االمريكية

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

مشغالت فيديو رقمية مكونة من الكمبيوتر وشاشات مراقبة حاسوبية ومكبرات  - ٩الفئة 
؛ سماعات األذن ٣الصوت وسماعات الرأس وكاميرا والميكروفون؛ مشغالت إم بيه 

: األقراص المضغوطة المسجلة مسبقا وأقراص والرأس؛ الوسائط الرقمية، تحديدا
الفيديو الرقمية واألقراص الرقمية عالية الوضوح والتسجيالت الصوتية والمرئية القابلة 

للتنزيل كل ذلك في مجاالت التمرين واللياقة والعافية والتغذية وتنبيه الذهن والتأمل 
ت يستخدمها األفراد والتطوير الشخصي؛ برمجيات قابلة للتنزيل على شكل تطبيقا

المشاركون في صفوف التمارين والتدريب الجسدي وممارسة التعليمات لجدولة صفوف 
التمارين لتتبع وتخزين واإلبالغ عن نفقات الطاقة البشرية اليومية ومستوى النشاط 

البدني لتطوير ومراقبة النشاط الشخصي وخطط التمرين وأهداف التدريب وإبداء الرأي 
ج المحققة؛ أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات لرصد وتحليل مختلف المعامالت حول النتائ

المرتبطة بتشغيل الدراجات أو دراجات التمارين أو معدات التمارين للتدريب البدني؛ 
ساعات اليد الذكية؛ األجهزة اإللكترونية الشخصية المستخدمة لتتبع أهداف اللياقة البدنية 

القابلة لالرتداء؛ القطع ومستلزمات وإكسسوارات كل واإلحصاءات؛ متتبعات الحركة 
  ما سبق ذكره.

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

228 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447469  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - ش م م  CORE LAB MEDICALكور الب للخدمات الطبية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور الثانى عماره االوققاف ش اللواء عبد العزيز من ش اللواء عبد العزيز من ش 
  المحافظة ثان الزقازيق الشرقيه

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
 

اذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنم -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447679  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -عاصم سعيد سليمان عبد الصمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القليوبية بملك  -مركز القناطر الخيرية  -ش الدراسه االبتدائى الدور الثالث باسوس  ٣
  سعيد سليمان عبد الصمد

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

المفاتيح والبرايز واشاش والسداده والشاسيه واالكسسوارات واالجهزة  - ٩الفئة 
واالدوات الكهربائيه والترنسات والدوايه ولوحات التوزيع الكهربائيه واالسالك 

لوصل او فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم  والكابالت الكهربائيه واالدوات الكهربائيه
  ٩التحكم فى الطاقه الكهربائيه الواردة بالفئة رقم 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447825  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

  :التسجيل طالب إسم
  

  شركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا  - امازون تكنولوجيز، انك. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحدة االمريكية -  ٩٨١٠٩واشنطن ’ سياتل ’ تيرى افنيو ان  ٤١٠

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

نة من أجهزة للتحكم الصوتي القائمة بذاتها، أجزاء الحاسوب التشغيلية المكو - ٩الفئة 
أجهزة للتحكم الصوتي القائمة بذاتها وبالتحديد األجهزة الذكية المتصلة بالسحابة والتي 
تعمل بالتحكم الصوتي مع امكانيات المساعد الشخصي االفتراضي، برامج الحاسوب 

ات القائمة بذاتها التي المستخدمة في التحّكم بأجهزة المساعدة الشخصية وأجهزة المعلوم
تعمل بالتحكم الصوتي، أجهزة للتحكم الصوتي القائمة بذاتها تعمل كمساعد شخصي 

متصلة بالسحابة و تعمل بالتحكم الصوتي لخدمات الدمج، أجهزة معالجة البيانات 
اإللكترونية، األجهزة المحمولة لتخزين وإرسال ومعالجة اقراص التشغيل والبرامج 

كاملة ومنافذ االتصال الخاصة باستقبال وتسجيل وإعادة انتاج البيانات، المسجلة المت
األجهزة االلكترونية متعددة الوظائف لعرض وقياس وتحميل المعلومات على االنترنت، 

األجهزة اإللكترونية، الشبكة المعلوماتية لألشياء (آي او تي) لألجهزة اإللكترونية، 
لفة من شاشات عرض مخصصة للتنبيهات والرسائل األجهزة اإللكترونية الرقمية المؤ

والبريد اإللكتروني وإشعارات التذكير لتسجيل وتنظيم ونقل ومعالجة ومراجعة 
واستقبال النصوص والبيانات والملفات الرقمية، األجهزة اإللكترونية الرقمية لتسجيل 

صوتية وتنظيم ونقل ومعالجة ومراجعة واستقبال النصوص والبيانات الملفات ال
والمرئية والسمعبصرية، األجهزة االلكترونية متعددة الوظائف المؤلفة من أجزاء 
الحاسوب التشغيلية لنقل وتخزين وعرض وتحميل المعلومات، أجزاء الحاسوب 

التشغيلية التي تستعمل في أخذ القياس، أجهزة القياس اإللكترونية، أجهزة قياس الضغط، 
ات لقياس الوزن، مؤشرات الكمية، سماعات، سماعات أجهزة قياس الوزن، أجهزة وأدو

ذكية، مكبرات الصوت، الساعات الذكية، ساعات الوقت، أجهزة تسجيل الوقت، 
الشاشات اإللكترونية، معدات لعرض الوسائط وبالتحديد شاشات العرض، أجهزة التحكم 

ة التحكم بالتشغيل اآللي للمنازل التي تتكون من أجهزة الحاسوب التشغيلية وأجهز
الالسلكية الستخدامها في الشبكة المعلوماتية لألشياء (آي او تي)، معدات االتصال 

الالسلكية المتمثلة بأجهزة نقل البيانات، مشغالت ملفات صوتية ومرئية رقمية، مشغالت 
  ٩الوسائط. بالفئة 

 

منح الطالب حق اسبقية -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : نها طلب رقم قدم ع
 

    0447905  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدوده تألفت بموجب  -تايكو فاير اند سيكوريتى جى ام بى اتش 
  قوانين سويسرا

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  رينفال , سويسرانيوهاوسين ام  ٨٢١٢,  ٢١شتراسيه  - فيكتور فون برونز 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩برمجيات الحاسوب للوصول الى ومراقبه والتحكم بأنظمة االنذار بالفئة  - ٩الفئة 
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448363  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مؤلفه طبقا لقوانين االمارات العربيه -للتجارة   رودماستر انترناشونال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  االمارات العربية المتحدة  -دبى  ٢٩١١٧ص.ب 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير  - ٩الفئة 
ألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة الفوتوغرافي والسينمائي وا

والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 
تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ 

ل، أقراص مدمجة، الصوت أو الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجي
أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة التي تعمل 

بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ 
برامج كمبيوتر؛ أجهزة إطفاء الحرائق، مسجالت منزلية، مسجالت سيارات، وجميع 

  .٩الواردة بالفئة المنتجات 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448502  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -جمال الدين حسن محمد 

  :نواــــــــــــــــــالعن
  

شارع ترعه الباسوسيه الملغاه ابو النجا ملك / جمال الدين  -باسوس القناطر الخيريه 
  القليوبية -مركز القناطر الخيريه  - حسن محمد 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448635  

  خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه - ليمون انك. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باي روود ،  ٨٠٢، جراند بافيلون ، هيبيسكس واي ،  ٣١١١٩صندوق بريد 
  جراند كايمان ايسالند

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير األجهزة واألدوات  - ٩الفئة 
الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 

والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 
ة تسجيل أو إرسال أو نسخ تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهز

الصوت أو الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص مدمجة، 
أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة التي تعمل 

بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر، 
كمبيوتر، أجهزة إطفاء الحرائق، برامج تطبيقات الكمبيوتر القابلة للتنزيل برامج 

والمستخدمة لجمع البيانات وتحليلها، برامج تطبيقات الهاتف المحمول القابلة للتنزيل 
وال ترد ضمن  ٩والمستخدمة لجمع البيانات وتحليلها وجميع المنتجات الواردة بالفئة 

  فئات أخري.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448638  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -ليمون انك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باي روود ،  ٨٠٢، جراند بافيلون ، هيبيسكس واي ،  ٣١١١٩صندوق بريد 
  جراند كايمان ايسالند

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير  - ٩الفئة 
الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 

والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 
ظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ تكثيف أو تن

الصوت أو الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص مدمجة، 
أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية؛ آليات لألجهزة التي تعمل 

معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر، بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات 
برامج كمبيوتر، أجهزة إطفاء الحرائق، برامج تطبيقات الكمبيوتر القابلة للتنزيل 

والمستخدمة لجمع البيانات وتحليلها، برامج تطبيقات الهاتف المحمول القابلة للتنزيل 
وال ترد ضمن  ٩والمستخدمة لجمع البيانات وتحليلها وجميع المنتجات الواردة بالفئة 

  فئات أخري.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448929  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -اسامه خليل شكري 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -ان حلو -حدائق حلوان  -ناصية شارع توتونجي  -شارع حموده  ٢٠

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٩الفئة 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449087  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه كوريه -تيفينج كو ال تى دى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

كوريا  - سيول  -مابو  جو   -سانجامسان  رو  ٣٤اف دى ام سى ديجيتالكيوب   ١٥
  الجنوبيه

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

. ٤. أنظمة اإلنذار USB 3. كابالت يو اس بي  2LEDإشارات ال أي دي  - ٩الفئة 
ملفات . ٧. ملف الوسائط المتعددة القابل للتنزيل ٦. سترات النجاة ٥آالت الحساب 

. ١٠. قسائم قابلة للتنزيل ٩. منشورات الكترونية قابلة للتنزيل ٨الصور القابلة للتنزيل 
. ١٢. أقراص الفيديو الرقمية المسجلة (ليست موسيقى) ١١ملفات الفيديو القابلة للتنزيل 

. الخوذات الواقية ١٥. األحذية الواقية ١٤. أقنعة واقية من الغبار ١٣سماعات السلكية 
. طفايات ١٩. برمجيات ١٨. طابعات الصور ١٧قفازات للحماية من الحوادث  .١٦

. شواحن الهواتف ٢٢. برمجيات تطبيقات للهواتف الذكية ٢١. منصات ذكية ٢٠حريق 
. أفالم ٢٥. إطارات للنظارات والنظارات الشمسية ٢٤. مصابيح اإلشارات ٢٣الذكية 

. ٢٩. اجراس النداء الكهربائية ٢٨ت . سماعا٢٧. تسجيالت الفونوغراف ٢٦سينمائية 
. ٣١. اقفال ابواب الكترونية ٣٠األجهزة واألدوات السمعية والبصرية الكهربائية 

. أحزمة اليد ٣٣. مناصب تثبيت الهواتف الذكية ٣٢بطاريات فرعية للهواتف الذكية 
ول . حافظات الهاتف المحم٣٦. موزعات التذاكر ٣٥. أجهزة قياس ٣٤للهواتف الذكية 

. ملفات ٣٩. صفارات التنبيه ٣٨. خراطيش ألعاب الفيديو وشرائط الكاسيت ٣٧
. رمز المشاعر ٤١. تسجيالت الفيديو الرقميه القابله للتنزيل ٤٠الموسيقي القابله لتنزيل 

. ٤٤. الرسوم المتحركه ٤٣. تذاكر قابله للتنزيل ٤٢القابله للتنزيل علي الهواتف النقاله 
. ٤٥لنقل و بث المحتويات السمعيه و المرئيه و الوسائط المتعدده برمجيات الحاسوب 

. ٤٦الوسائط االلكترونيه غير الموسيقيه المسجله مسبقا ، باستثناء برمجيات الحاسوب 
. محطات ٤٧جهاز لتسجيل و نقل و معالجه و استنساخ الصوت او الصور او البيانات 

. واجهه ٥٠وحدات تحكم ذكيه عن بعد . ٤٩. اجهزه فك التشفير ٤٨عليا (او تي تي ) 
. محوالت ٥١الجهزه الوسائط المتعدده االلكترونيه الرقميه  HDMIاتش دي ام اي 

. اقراص ٥٣. انظمه مسرح منزلي يتالف من اجهزه استقبال الصوت و الفسديو ٥٢



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

238 
 

 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

. مشغات ٥٦. مشغالت اقراص الفيديو الرقميه ٥٥. اقراص الفيديو الرقميه ٥٤مدمجه 
. ٥٩. مسجالت الفيديو الرقميه ٥٨. اقراص الالعبين ٥٧الفيديو عاليه الدقه  اقراص

. اجهزه و ادوات لتسجيل و نقل او استنساخ ٦١. مكبرات الصوت ٦٠الساعات الذكيه 
. االكمام ٦٣. قشط و حلي لمشغالت الوسائط النتعدده المحموله ٦٢الصوت او الصور 

. مناصب لمشغالت ٦٤سائط المتعدده المحموله الواقيه و الغطيه و العلب لمشغالت الو
. اجهزه تليفزيون ٦٦. مناصب للساعات الذكيه المحموله ٦٥الوسائط المتعدده المحموله 

. ٦٩. اجهزه بث الوسائط الوسائط الرقميه ٦٨. اجهزه استقبال التلفزيون ٦٧
. ٧٢لتنزيل . افالم و برامج تلفيزيونيه قابله ٧١. مغناطيس الزينه ٧٠الميكروفونات 

. تسجيالت الصوت و الصوره ( ليست ٧٣الكتب الصوتيه الرقميه القابه للتنزيل 
  ٩موسيقي ) الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449150  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة -ورنج كمباني ليمتد. أوميجا اليكتريكال اكويبمنت مانوفاكت

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  با ترييو ستريت , هانج باي وارد , هوان كيم ديستريكت , هانوي , فيتنام ٣٨

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

مفاتيح كهربائية، مقابس كهربائية، قوابس ومآخذ وادوات توصيل اخرى  - ٩الفئة 
مسات كهربائية، مصاهر، موصالت اسالك [كهربائية]، [وصالت كهربائية]، مال

مفاتيح قطع الدارات الكهربائية، الصابورة الكهربائية، صناديق باتريس (أجهزة 
كهربائية)، مقياس الجهد (ريوستات)، شواحن بطاريات للهواتف المحمولة، كبالت 

USB  ضمن فئات وال ترد  ٩للهواتف المحمولة وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة
  أخري.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449153  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير –جانسبورت اباريل كورب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  -١٩٨١٠والية ديالوير ويلمنجتون،   –سلفرسيد رود  ٣٤١١
  االمريكية.

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

"حقائب مناسبة ألجهزة الكمبيوتر المحمولة ؛ جلب توصيل للكابالت  - ٩الفئة 
  ٩الكهربائية للكمبيوتر المحمول " بالفئه 

 

٢٦٠١٩٦االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449888  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -شركة البورصة المصرية للسلع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اهره الق -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -منطقه البنوك  - مركز المدينه  ٧٢قطعه 
  الجديده

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٩الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449908  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة البورصة المصرية للسلع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهره  -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -منطقه البنوك  - مركز المدينه  ٧٢قطعه 
  القاهرة -الجديده 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الوراده بالفئه  - ٩الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -طات        :      االشترا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450479  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سبيس اكسبلوريشن تكنولوجيز كورب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الواليات المتحده االمريكيه - ٩٠٢٥٠كاليفورنيا  -رن هاوثو -روكيت رود  ١

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

االقمار الصناعية لألغراض العلمية والتجارية ؛ أجهزة استقبال ومعالجة  - ٩الفئة 
وإرسال الصوت والفيديو والبيانات والمعلومات عبر االتصاالت واإلشارات الالسلكية 

هزة الكمبيوتر ، وهي أجهزة استقبال األقمار الصناعية ووحدات واألقمار الصناعية وأج
استقبال األقمار الصناعية ومرسالت اإلشارات اإللكترونية ومعددات اإلرسال 

وصناديق فك التشفير ومعالجات البيانات والدوائر المتكاملة ؛ أجهزة وبرمجيات تشغيل 
ت األقمار الصناعية والمحطات الكمبيوتر لالستخدام في السلع المذكورة أعاله ومحطا

  األرضية لالقمار الصناعية.
 

٤١٥٤٤٩االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450600  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية  -فردى  -طارق عبد الغنى عباس احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية  - مركز القناطر الخيرية  -الخرقانية  -حوض ترعة البلد 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩االسالك الكهربائيه والكابالت الكهربائيه الواردة بالفئة رقم  - ٩الفئة 
 

وف كال على حدى وفى الوضع العادىاالشتراطات        :      التنازل عن الحر
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450784  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -يو بي تي إي. أل تي دي  ٤سمارت فينتك 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ٤١٥٨٧٥بريميير @ كاكي بيوكيت، سنغافورة  ٤#  ٠٣-٢١كاكي بيوكيت أفينيو  ٨

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

برمجيات حاسوب (  –برامج حاسوب مسجلة  –أجهزة معالجة البيانات  - ٩الفئة 
منشورات  –لفافات تخزين العاب الفيديو  –بطاقات بيانية إلكترونية للبضائع  –مسجلة ) 

تطبيقات برامج  -برامج ألعاب حاسوب( مسجلة)  –إلكترونية ( قابلة للتفريغ ) 
 -منصات برامج الكمبيوتر المسجلة أو القابلة للتنزيل  -الكمبيوتر ( قابلة للتنزيل ) 

برامج حاسوب تستخدم ألنظمة تسجيل النقدية  –محافظ إلكترونية قابلة للتنزيل 
قارئات بطاقات  - آالت تشفير بطاقات االئتمان (ملحقات الكمبيوتر) - اإللكترونية 

أجهزة  -محطات نقاط البيع  -محطات بطاقة االئتمان  -االت المحاسبه  -االئتمان 
 –أجهزة استقبال الصوت والفيديو  -الهواتف المحمولة  -تسجيل النقد اإللكترونية 

  ) ٠٩أجهزة مراقبة بخالف األغراض الطبية والواردة بالفئة ( 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ب رقم قدم عنها طل
 

    0450796  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا  -امازون تكنولوجيز ، انك. 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ، الواليات المتحدة االمريكية ٩٨١٠٩تيرى افنيو ان ، سياتل ، واشنطن  ٤١٠

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة االتصال   -أنظمة مراقبة اإلنذار   -جهاز المراقبة األمنية    - ٩الفئة 
أجراس الباب   -معدات وأجهزة االنذار ضد السرقة وضد التسلل   -البيني 

واألقفال اإللكترونية وأجهزة استشعار الحركة وأجهزة اإلنذار وأجهزة استشعار اإلنذار 
-ذار وأجهزة االستشعار وأجهزة الكشف ومكبرات الصوت الذكية وأنظمة اإلن

األجهزة واألدوات التي توفر   -كاميرات الويب   -كاميرات المراقبة   
أجهزة وكاميرات للدائرة   -نظام إنذار ومثبتات كاميرا وقواعد   -الرؤية الليلة 

أجزاء وقطع   - أجهزة مراقبة الحيوانات األليفة واألطفال   -التلفزيونية المغلقة 
البرامج األمنية وتطبيقات   -غيار واكسسوارات لجميع البضائع المذكورة اعاله 

أجهزة مالحية للمركبات   - جهاز نظام تحديد المواقع العالمي   -البرامج 
اجهزة استشعار   -شاشات (أجهزة حاسوب)   -(اجهزة حاسوب محمولة) 

-كاميرات القابلة لإلرتداء ال  -متتبعات الحركة القابلة لإلرتداء   -للمركبات 
أجهزة الحاسوب  -أجهزة الحاسوب القابلة لإلرتداء على شكل ساعات ذكية   

-شاشات عرض الفيديو القابلة لإلرتداء   -القابلة لإلرتداء على شكل نظارات 
الرموز األمنية   -روبوتات للمراقبة األمنية   -محاور المنازل الذكية   

  ٩(أجهزة التشفير) بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451284  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه توصيه بسيطه -ريانكو للتوريدات العمومية وتصنيع االسالك الكهربائية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  باسوس - يوسف سويلم ش ابراهيم  -مركز القناطر الخيريه  -القليوبيه 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

 –البرايز  –المفاتيح  –الكابالت الكهربائية  –: األسالك الكهربائية بمشتقاتها  - ٩الفئة 
 –أسالك نحاس معزوله  –مواسير أسالك كهربائية  –مفاتيح قطع الدارات الكهربائية 

  ). ٠٩وجميع المنتجات الواردة بالفئة ( 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  عالمة ال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451507  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرة ٧

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451798  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -الهدف للتجهيزات والمقاوالت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الدور الثالث  - فيصل الهرم الجيزة  -وابق شارع السيده زينب من شارع المنشية الط ١٤
  الجيزة .

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

جهاز للتحكم االلكتروني لغلق و فتح االبواب و جميع المنتجات الواردة بالفئة   - ٩الفئة 
٩  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452137  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0452728  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -روماني سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفي احمد فخري مدينة نصر القاهرة ٧

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩الفئة المنتجات الوارد ب - ٩الفئة 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453029  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات في الفئة  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453233  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ان ش السود ٣٠٤
  

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453423  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدودة -متد ماروين لي

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سيشيل -فيكتوريا  -ماهى  -ش الثورة  -عقار انسويا  ٩جناح 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

: األجهزة واألدوات العلمية والمالحية و المساحية وأجهزة وأدوات التصوير  - ٩الفئة 
و االدوات البصرية وأجهزة و أدوات قياس الوزن و  الفوتوغرافي والسينمائى واألجهزة

القياس و االشارة والمراقبة (اإلشراف) واالنقاذ والتعليم ، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح 
أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم فى الطاقة الكهربائية ، أجهزة تسجيل أو إرسال 

ة ، أقراص تسجيل ، ماكينات أو نسخ الصوت أو الصور ، حامالت بيانات مغناطيسي
بيع آلية و آليات لألجهزة التى تعمل بقطع النقد ، آالت تسجيل النقد ، آالت حاسبة ، 
معدات وأجهزة حاسوبية لمعالجة البيانات ، أجهزة إخماد النيران وجميع المنتجات 

  ).٠٩الواردة بالفئة (
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453594  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الفئة  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453633  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرة ٧

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع منتجات الفئة  - ٩الفئة 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454081  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة-شينز هين بيستكي اينوفيشن تكنولوجي كو , ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

جياكسيان رود ,غانغتو كميونيتي , بانتيان  ٢٠٠٠وسووي بيلدينغ , نمبر اية , ي ١٦٠١
  ستريت لونغانغ ديستريكت , شينزهين , غوانغدونغ , الصين

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

دعامات تركيب مناسبة لشاشات الكمبيوتر، مساند مهيأة ألجهزة الكمبيوتر  - ٩الفئة 
ر، حوامل مهيأة ألجهزة الكمبيوتر اللوحية، حامل المحمولة، مثبت ألجهزة الكمبيوت

للكمبيوتر، مساند للمعصم تستخدم مع أجهزة الكمبيوتر، حوامل مهيأة للهواتف 
المحمولة، حوامل ميكروفون، كاميرات فيديو، حوامل مخصصة لمكبرات الصوت، 

يرا رقمية، كابالت مزامنة البيانات، حوامل ثالثية للكاميرات، شريحة فيلم للتصوير، كام
إطارات صور رقمية، شاشات عرض، مسجالت فيديو للسيارة، الساعات الذكية 

[أجهزة معالجة البيانات]، اجهزة التعرف على الوجه وجميع هذه المنتجات واردة بالفئة 
  وال ترد ضمن فئات اخري. ٠٩
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454107  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩منتجات الفئة رقم  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : دم عنها طلب رقم ق
 

    0454422  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدودة -طب كوم  لتكنولوجيا الخدمات الطبية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

التجمع مركز المدينه ب -القطاع االول  -المبنى الغربى  -الطابق الرابع  -  ١٠مكتب رقم 
  القاهرة الجديده -الخامس 

  9  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426357  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ميزوستاتك فارما جروب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره - مدينة نصر  -رابعه  - شارع  د/ محمد مندور  ٩الدور الخامس 

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠جميع منتجات الفئه  - ١٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة ---االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٤١٦٣٢٧مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  المة الع

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426490  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدوده-ميزوستاتيك فارما جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينه نصر  -رابعه  - ش الدكتور مندور ٩ -الدور الخامس 

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠جميع منتجات الفئه  - ١٠الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على  االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434417  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ة ذات مسئولية محدودةشرك - شركة ميديتك جروب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  - ش عثمان بن عفان  ١١٦ - ١٣شقة رقم 

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠منتجات الفئة رقم  - ١٠الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0437101  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -السعيد حسن السعيد احمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حدائق القبه -تقسيم عمارات االوقاف  ١٢

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠فئه رقم منتجات ال - ١٠الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441838  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئؤلية محدوده -ايفاك شاير نورث اميريكا ال ال سي 

  :وانــــــــــــــــــعنال
  

 - ١١٠٤٢نيويورك  -الك ساكسس  - ٦اي  ٣سويت  -ماركوس افينيو  ٣٠٠٠
  الالاليات المتحده االمريكيه

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

أدوات وأجهزة جراحية وطبية؛ أجهزة لالستخدام كأدوات ُمعينة على الحركة  - ١٠الفئة 
حركة للمعاقين؛ أجهزة نقل المرضى؛ أدوات ُمعينة على للمعاقين؛ أدوات ُمعينة على ال

الحركة؛ أدوات تجبيرية وُمعينة على الحركة؛ مقاعد إخالء طبية؛ أجهزة رفع 
المرضى؛ أجهزة نقل مرضى للعناية المركزة؛ أجهزة طبية لنقل المرضى جًوا؛ أجهزة 

؛ نقاالت طبية؛ نقل المرضى حديثي الوالدة؛ أجهزة نقل المرضى من األطفال؛ نقاالت
نقاالت مزودة بعجالت؛ نقاالت لنقل المرضى؛ حاويات نفايات للمرضى في صورة 

نقاالت؛ أحزمة ربط لربط المرضى على النقاالت؛ مقاعد إخالء في حاالت الطوارئ 
مهيأة للمرضى؛ نضد فحص المرضى؛ نقاالت لعربات اإلسعاف؛ نقاالت الطوارئ؛ 

ز تحريك المرضى بسيارة؛ فرشات للنقاالت ووسائد أدوات مهيأة خصيًصا لتثبيت جها
ومخدات لالستخدام الطبي؛ وسائد للمقاعد المتحركة [لالستخدام الطبي]؛ أجهزة تحريك 

المرضى؛ أجهزة سالمة المرضى، وتحديدًا، أحزمة وأربطة السالمة لالستخدام في 
ة نقل أجهزة حمل المرضى، أجهزة رفع المرضى، أجهزة تحريك المرضى، وأجهز

؛ أجهزة مساعدة المرضى داخل وخارج ١٠المرضى، جميعها مدرجة في الفئة 
الحمامات؛ مقاعد اإلخالل عبر الدرج، في صورة أجهزة إخالء في حاالت الطوارئ 

الطبية؛ أجزاء وتركيبات للبضائع المذكورة أعال؛ رافعات للمرضى؛ قيود لسالمة 
لمرضى؛ مقاعدة معالجة المرضى المرضى؛ رافعات لرفع المرضى؛ أدوات لوضع ا

الطبية؛ أدوات استشعار إنذار لمراقبة المرضى؛ مقاليع لرافعات رفع المرضى؛ أعمدة 
للمساعدة في رفع المرضى؛ أجهزة لتقليب المرضى؛ أسرة مشافي لالستخدام في حرق 
المرضى؛ أداة تحريك المرضى، وتحديدًا، وسادة منخفضة االحتكاك النزالق المرضى 

  .١٠أو من النقاالت واألسرة الواردة في الفئة إلى 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447712  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة سيرجي نوفي لالجهزة الطبية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -المحور المركزي الشيخ زايد  J2 -Cتوين تاور مبني 

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠المستلزمات الطبيه الوارده بالفئه  - ١٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448727  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة يابانية -سيسمكس كوربوريشن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كو ، كوب ، هيوجو اليابان -كاى جندورى تشو  -، واكينو هاما  ١- ٥-١

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

األجهزة واألدوات الطبية والبيطرية ؛ جهاز لالستخدام في التحاليل الطبية.  - ١٠الفئة 
جهزة وأدوات االختبار لألغراض الطبية أو البيطرية ؛ أجهزة وأدوات التشخيص أ

لألغراض الطبية أو البيطرية ؛ أجهزة وأدوات تحليل الدم (أمراض الدم) ؛ أجهزة 
وأدوات تحليل تخثر الدم ؛ أجهزة وأدوات تحليل الدم غير الغازية ؛ أجهزة وأدوات 

لالستخدام الطبي ؛ عدادات خاليا الدم, عدادات التحليل الطيفي باألشعة تحت الحمراء 
الجسيمات لالستخدام الطبي ؛ أجهزة وأدوات تحليل البول لالستخدام الطبي ؛ أجهزة 

وأدوات تحليل خاليا البول لالستخدام الطبي ؛ أجهزة وأدوات تحليل الجسيمات البولية 
الطبي ؛ أجهزة وأدوات لالستخدام الطبي ؛ أجهزة وأدوات التحليل المناعي لالستخدام 

االختبار المناعية لالستخدام الطبي ؛ أجهزة وأدوات للمقايسة المناعية لالستخدام الطبي 
؛ أجهزة وأدوات لتحليل الكيمياء السريرية ؛ أجهزة وأدوات تحليل البكتيريا ؛ أجهزة 

وأدوات اختبار الجينات (الجينية) ؛ عينة اختبار مسحة صنع األجهزة واألدوات 
ستخدام االختبارات المعملية السريرية ؛ شرائح زجاجية الستخدام االختبارات المعملية ال

السريرية ؛ أجهزة وأدوات قياس لألغراض الطبية ؛ كفيت لالستخدام الطبي ,حاويات 
للعينات للتشخيص المختبري لالستخدام الطبي ؛ األجزاء والتجهيزات لجميع السلع 

دة في هذه الفئة ؛ جميع المنتجات المذكورة أعاله ال تشمل المذكورة أعاله ، وكلها وار
األجهزة واألدوات العطاء المواد الصيدالنية أو البيطرية بخالف كاشف االختبار 

  التشخيصي. .
 

١١٦٢٤١٧االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449473  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باى رود  غراند كايمان  ٨٠٢غراند بافيليون هيبيسكوس واى  ٣١١١٩ص. ب 
  كايمان ايالندز  ١٢٠٥ - ١, كيه واى 

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠جاجات رضاعه ومنتجات الفئه رقم ز - ١٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451145  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -الليبية لالستيراد والتصدير  -هشام أبو الغيط عبد الحميد الجندى وشريكة
  تضامن

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

كورنيش  -أبراج نيل فيو بجوار عمارات السعودية  ٥حلوان يمين مدخل رقم  -القاهرة 
  حدائق حوان . -النيل 

  10  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٠جميع المنتجات الواردة بالفئة   - ١٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0353093  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/06/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ال جى اليكترونيكس انك

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  سيول جمهورية كوريا الحنوبية -جو  -دايرو ، يونجدونجبو  - ييووى  ١٢٨

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

مكيفات هواء؛ أجهزة تدار بالهواء الساخن؛ أجهزة ترطيب؛ جهاز مزيل  - ١١الفئة 
ة كهربائي لالستخدام المنزلي؛ مواقد كهربائية؛ أجهزة تنقية مياه لألغراض رطوب

المنزلية؛ أجهزة تأين كهربائية للمياه؛ أجهزة لتجميع الطاقة الشمسية؛ منظفات هواء؛ 
أجهزة تسخين؛ إضاءة بتقنية الصمامات الثنائية للضوء [ليد]؛ نظام إضاءة بتقنية 

كهربائية؛ أجهزة أو معدات طهو؛ ثالجات كهربائية؛  البالزما؛ مواقد غاز؛ أفران مطبخ
  ١١مجففات مالبس كهربائية؛ أجهزة ومعدات تهوية [تكييف هواء] الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431440  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -شريكية احمد مبارك محمود و

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية -أ مدينىة العاشر من رمضان ٦جنوب غرب  ٢١٥الدور العاشر مصنع 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١لمبات وكشافات و اسبوطات الليد و اعمدة االضاءه الوارده بالفئة  - ١١الفئة 
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم  قدم عنها
 

    0435000  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة انسيا مصر للتجارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مساكن  -ش مصطفى رفعت  - تقسيم مصر الجديدة  ١١٣٧بلوك  ٩قطعة  ١شقة 
  مصر الجديدة -شيراتون 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١منتجات الفئة  - ١١الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444532  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه - الدلتا للصناعات االلكترونية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القطا بعد محطه محوالت ابو غالب غرب الرياح م. منشاه القناطر امبابه

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١المنتجات الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445067  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ب المنطقة الصناعية الثانية / السادس من اكتوبر / الجيزة ١٤٩

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

والطهي والتبريد وتوزيع المياه أجهزة اآلنارة والتدفئة وتوليد البخار  - ١١الفئة 
والتركيبات الصحية والتجفيف والتهوية وافران البوتاجازات بكافة أحجامها 

وبوتاجازات البلت إن ومسطحات البوتاجاز والمسطحات الكهربائية والتي تعمل بالغاز 
والسخانات الكهربائية وسخانات الغازالبترولى والغاز الطبيعي والشوايات الكهربائية 

العادية والشفاطات الكهربائية والدفايات الكهربائية والتي تعمل بالزيت والثالجات و
والديب فريزروقالية الزيت والمراوح الكهربائية والعادية وفال تر المياه وفال تر الهواء 

وترموستات الثالجة وأجهزة التكييف ولوازمها والسيشوارالكهربائي والغالية والبراد 
ت الشعر الكهربائية والتو ستر وافران الخبيز وأفران الميكروويف الكهربائي ومجففا

وكشافات اإلضاءة وكشافات الشحن واالسبوتات واالباجورات ومبردات الثلج وماكينات 
  ١١مكعبات الثلج الواردة بالفئة رقم 

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445260  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -محمود عبدالمنعم فريد الميهي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية -مركز تال  -تال  -ش هندسة الري 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية  - ١١الفئة 
  ١١وتوريد المياه ولألغراض الصحية وكافة المنتجات الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445423  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا  -جينيرال موتورز ال ال سي شركة 
  الواليات المتحدة االمريكيه -لقوانين والية ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  -  ٣٠٠٠ - ٤٨٢٦٥رينيساس سنتر ، ديترويت ، والية ميشيغان  ٣٠٠
  االمريكية

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة اإلضاءة، والتدفئة، اجهزه تكييف الهواء، أجهزة تبريد الهواء، أجهزة  - ١١الفئة 
حجب الضوء الساطع للسيارات (تركيبات المصابيح)، المصابيح، اللمبات، العاكسات؛ 

جهاز إلزالة وإذابة الصقيع عن النوافذ، المبدالت الحرارية، المشعاعات (التدفئة)، 
واء، أجهزة وتجهيزات اإلنارة، أجهزة التهوية، جهاز إلزالة وإذابة أجهزة تسخين اله

الصقيع عن النوافذ؛ المبدالت الحرارية، المشعاعات؛ مجمعات الحرارة، الملفات؛ 
تجهيزات تنقية الهواء، مكيفات هواء المركبات، مكثفات غاز، المجففات الهوائية، 

ة، المكيفات الهوائية، مصابيح ولمبات أجهزة إزالة الصقيع للمركبات، المصابيح الكاشف
اإلضاءة؛ السخانات، المشعاعات، مراوح كهربائية، أجهزة إزالة الرطوبة، أجهزة 

اإلضاءة؛ الكهربائية، مصابيح تعمل بالبطارية أو بالغاز؛ الفوانيس؛ والعات إلشعال 
نيران المخيمات، والشوايات، أجهزة الشوي، أضواء المواقد؛ أغطية وزجاجات 

المصابيح؛ التدفئة بالكهرباء أو الغاز، جهاز توليد البخار والطبخ وتحديداً، حلقات طهو، 
الطباخات، أجهزة الشوي، أجهزة إعادة التسخين، مواقد تعمل بالكهرباء أو بالغاز 

ألغراض الطهي، مسخنات األطباق، ومدفئات الجيب؛ صناديق حفظ الثلج؛ أجهزة 
رافق االستحمام المحمولة، المراحيض المحمولة؛ تجفيف؛ واجهزة تجفيف الشعر؛ م

األجهزة الكهربائية التي تحتوي على عنصر تسخين ومكون يصدر موجات صوتية 
لجذب الحشرات والقضاء عليها، العاكسات للمركبات؛ المصابيح األمامية للسيارات 

  ) دون غيرهـــــــــــــا١١الـــوارده بالفئة (
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

وغيرها ٣٣٩٥٢٥العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -منح الطالب حق اسبقية    االشتراطات        :   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445551  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد -محمد محمد محمود عبد اللة الشافعى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

أ شرق المنطقه الصناعيه الثالثه بمجمع شركة مركز ٦الكائنه  ١١٠قم المصنع ر
  الشرقيه  -مدينة العاشر من رمضان  -صناعة الجلود المتطوره  

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

اجهزة االنارة والتدفئه وتوليد البخار والطهى والتبريد والتجفيف والتهويه  - ١١الفئة 
  ١١الصحيه وجميع منتجات الفئه وتوفير الماء واالحواض 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445623  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -- شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السادس من اكتوبر / الجيزة -ب المنطقة الصناعية الثانية  ١٤٩

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

أجهزة اآلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد وتوزيع المياه  - ١١الفئة 
والتركيبات الصحية والتجفيف والتهوية وافران البوتاجازات بكافة أحجامها 

كهربائية والتي تعمل بالغاز وبوتاجازات البلت إن ومسطحات البوتاجاز والمسطحات ال
والسخانات الكهربائية وسخانات الغازالبترولى والغاز الطبيعي والشوايات الكهربائية 

والعادية والشفاطات الكهربائية والدفايات الكهربائية والتي تعملبالزيت والثالجات 
 تر الهواء والديب فريزروقالية الزيت والمراوح الكهربائية والعادية وفال تر المياه وفال

وترموستات الثالجة وأجهزة التكييف ولوازمها والسيشوارالكهربائي والغالية والبراد 
الكهربائي ومجففات الشعر الكهربائية والتو ستر وافران الخبيز وأفران الميكروويف 

وكشافات اإلضاءة وكشافات الشحن واالسبوتات واالباجورات ومبردات الثلج وماكينات 
  ١١الواردة بالفئة رقم مكعبات الثلج 
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446488  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -بر االمان للصناعات المتطورة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

فدان _ بلبيس  ٨٠وسعات بلوك ص _ منطقة بلبيس الصناعية _ ت ٧قطعة رقم 
  الصناعية _ الشرقية

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١١الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447074  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردمصرى الجنسية -محمد رمضان محمد عوض هللا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش االنجبى منوف المنوفيه

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447404  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -سوبر جود لالستثمار الصناعي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادى  -الشطر العاشر زهراء المعادي  ٦قطعة رقم  ٦٧عمارة 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١الفئة  - ١١ئة الف
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447405  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -سوبر جود لالستثمار الصناعى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -المعادى  -الشطر العاشر زهراء المعادي  ٦قطعة رقم  ٦٧عمارة 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١الفئة  - ١١الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  :  قدم عنها طلب رقم
 

    0447680  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -عاصم سعيد سليمان عبد الصمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القليوبية بملك  -مركز القناطر الخيرية  -ش الدراسه االبتدائى الدور الثالث باسوس  ٣
  سعيد سليمان عبد الصمد

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

اللمبات والكشافات الكهربائيه والنجف واالباليك وخراطيم االضاءه الليد  - ١١الفئة 
  ١١السيريا واالسبوتات اضاءه واجهزه االناره الكهربائيه والتكييفات الواردة بالفئة 

 

بالنماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة  -االشتراطات        :      
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447949  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ايترونيكس ميدل ايست للتجارة العامة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 ٢٠٦٥٢القرز ص.ب  - دبي  -ملك الشيخة شيخة بنت سعيد ال مكتوم  ٥٧محل 
  االمارات العربية المتحدة

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

اجهزة النارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية  - ١١الفئة 
  ١١وامداد المياه واالغراض الصحية وجميع المنتجات الواردة بالفئة 

 

العالمة مرتبطة مع  -حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب 
٣٣٧٩٤١العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448683  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ايهاب محمد فهمى عبد الصمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الشرقية - العاشر من رمضان  -المنطقة الصناعية الثانية  - ١٠٦مركز بلبيس 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

تايمر اليكتروني ترانس  - لمبات الليد  -كشافات االضاءة  -منتجات االضاءة  - ١١الفئة 
  ١١اليكتروني الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448930  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -اسامه خليل شكري 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -حلوان  -حدائق حلوان  -ناصية شارع توتونجي  -شارع حموده  ٢٠

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١بالفئه  جميع المنتجات الوارده - ١١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449151  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة محدودة -أوميجا اليكتريكال اكويبمنت مانوفاكتورنج كمباني ليمتد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  هوان كيم ديستريكت , هانوي , فيتنامبا ترييو ستريت , هانج باي وارد ,  ٣٨

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

مآخذ لالضواء الكهربائية، بصيالت مصابيح كهربائية، مصابيح  - ١١الفئة 
الفلورسنت، مصابيح قابلة للشحن (مصابيح كهربائية)، مصباح الطاولة، مصابيح زينة 

ي، موقد كهرومغناطيسي وجميع (مصابيح كهربائية)، غاليات كهربائية، طباخ كهربائ
  وال ترد ضمن فئات أخري. ١١هذه المنتجات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450897  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع منتجات الوارده الفئة  - ١١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451296  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع منتجات الفئة  - ١١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451454  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد احمد على محمد ابو اسماعيل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  - برج المعمورة المخيم الدائم  ٦

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 
 



الداخليةجهاز تنمية التجارة   
 
 
 

291 
 

 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451508  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينه نصر  -ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى  ٧

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451730  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥ه شق -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452220  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  سيطةشركة توصية ب  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452298  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة اماراتية ذات مسؤولية  -اليتينج إكسبرتس الشرق األوسط دي دبليو سي ش ذ م م 
  محدودة.

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دبي. - ٣٩٠٦٦٧صندوق البريد 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

ار والطبخ والتبريد والتجفيف والتهوية أجهزة لإلضاءة والتدفئة وتوليد البخ - ١١الفئة 
وإمدادات المياه واألغراض الصحية، المركبات الجوية (تركيبات اإلضاءة)، أضواء 

حوض السمك، مصابيح القوس، أضواء السيارات، أضواء الدراجة، شعالت للمصابيح، 
يح )، الفوانيس الصينية، مصاب- الكربون لمصابيح القو، خلية اضاءة، مداخن (مصباح 

)، أنابيب تفريغ كهربائية لإلضاءة، أضواء -الشباك، أضواء دورة، الناشرون (الضوء
-الغطس، مصابيح كهربائية، أضواء خرافية للزينة االحتفالية، شعيرات كهربائية (تدفئة

) لإلضاءة، مصابيح يدوية [مشاعل]، -)، خيوط للمصابيح الكهربائية، خيوط (مغنيسيوم
يارات، مصابيح المختبر، أغلفة المصباح، مداخن المصباح، المصابيح األمامية للس

نظارات المصباح، مصابيح الكرات، عباءة المصباح، عاكسات المصباح، ظالل 
)، مصابيح لإلشارات -)، مصابيح (كهربائية-المصباح، مصابيح، مصابيح (حراقات لـ

الضوء، فوانيس )، حاملي عاكس -االتجاهية للسيارات، المصابيح (الكرات األرضية لـ
لإلضاءة المصابيح الكهربائية، المصابيح الكهربائية، المصابيح الكهربائية إلشارات 

] جهاز اإلضاءة، LEDاالتجاه للمركبات، ناشرات الضوء، الثنائيات الباعثة للضوء [
أجهزة وتركيبات اإلضاءة، جهاز إضاءة للمركبات، تركيبات اإلضاءة للمركبات 

)، أضواء للسيارات، أضواء للمركبات، أنابيب مضيئة —لغوصالجوية، األضواء (ا
لإلضاءة، أرقام المنازل المضيئة، خيوط المغنيسيوم لإلضاءة، مصابيح عمال المناجم، 

)، مصابيح األمان، الكشافات، مصابيح -مصابيح جهاز العرض، عاكسات (مصباح
ائية، أنابيب قياسية، مصابيح الشوارع، مشاعل لإلضاءة، مشاعل (جيب) ، كهرب

) لإلضاءة، المصابيح األمامية -) ، كهربائية ، لإلضاءة، أنابيب (مضيئة-(تفريغ
).وجميع هذة المنتجات -)، المركبات (أضواء لـ-للسيارة، المركبات (أجهزة اإلضاءة لـ

  وال ترد ضمن فئات أخري. ١١واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 990 عدد

وضع العادى وعن البيان التجارىفى ال Eالتنازل عن حرف  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453030  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع منتجات الفئة رقم  - ١١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453101  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية - فرد  -على السيد رمضان السيد الحداد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  كفر الشيخ -مركز سيدي سالم  -منشأه علي 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

اجهزة االنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية  - ١١الفئة 
  ١١وتوريد المياه واالغراض الصحية وكافة المنتجات الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453234  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454108  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع منتجات الفئة  - ١١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454425  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454744  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدوده -ميرتاتكس للتجارة الخارجية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 B26باخشلي ايفلر محالسي  اسكي لوندرا اسفلتي  عدنان قهوجي بولفاري رقم العماره 
  اسطنبول -/ باخشلي ايفلر 

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

نارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية أجهزة لإل - ١١الفئة 
  ١١وتوريد المياه ولألغراض الصحية ، وجميع منتجات الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454881  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -جهزة الكهربائية والمنزلية  الشركة االيطالية لصناعة اال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

VA2  المنطقة الصناعيةA1 العاشر من رمضان  

  11  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١١الفئة رقم  - ١١الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0329783  

  : خــــــــــــــــــبتاري
 

2016/02/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة صينية محدودة المسئولية - هايجر بص كمباني ليمتد  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  -جيانجسو بروفنس  -سوزهو   -سوزهو اندستريال بارك  -سوهونج است رود  ٢٨٨
  جمهورية الصين الشعبية

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

ت و حافالت كهربائية وعربات وعربات الدراجات و مركبات جافال - ١٢الفئة 
كهربائية وسيارات و سيارات سياحية ومركبات خلط الخرسانة و شاحنات و شاسيهات 
سيارات و هياكل السيارات و صرات (محاور) و عجالت المركبات و مفارش او اثاث 

جم و عربات البيك اب للمركبات و اشارات االتجاة للمركبات و االتوبيسات متوسطة الح
pick up  ١٢بالفئة رقم  

 

١٩٦٣٢٣االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0412147  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/04/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  وده المسئوليهشركه محد -ريفيان اي بي هودينغز ال ال سي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحده - ٤٨١٧٠ان . هاغرتى رود . باليمارث . ميتشيغال  ١٣٢٥٠
  االمريكيه

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

المركبات البرية وأجزائها والتجهيزات الخاصة بها وتحديداً األجزاء الهيكلية  - ١٢الفئة 
ركة على شكل المحركات الكهربائية وعلب التروس والمحاور؛ ومكونات آلية نقل الح

هياكل المركبات ذات المحرك؛ شبكات تثبيت األمتعة للمركبات ذات المحرك؛ أغطية 
حسب الحجم للمركبات؛ سالسل مضادة لالنزالق للمركبات؛ رقع لتصليح إطارات 

يارات؛ الكسوة المركبات؛ مضخات نفخ إطارات المركبات؛ التركيبات الداخلية للس
الداخلية للسيارات؛ التجهيزات الجلدية الداخلية المعدة حسب الطلب للمركبات؛ إطارات 

لوحة الترخيص؛ إطارات تثبيت لوحة الترخيص؛ فرش مقاعد المركبات؛ المركبات 
البرية الكهربائية؛ قطع غيار المركبات الكهربائية وتحديداً المحركات؛ قطع غيار 

ئية وتحديداً مرايا الرؤية الخلفية ومساحات الزجاج األمامي وأبواب المركبات الكهربا
األغطية الخلفية ؛ المركبات الكهربائية عالية األداء العاملة حصرا على البطارية؛ مقاعد 

المركبات؛ محاور عجلة المركبة؛ عجالت المركبات؛ األغطية حسب الحجم للمركبات 
محركات المركبات البرية؛ رفوف السقف من الفرش؛ عجالت القيادة للمركبات ؛ 

وأجهزة امتصاص الصدمات والنوابض وقضبان التثبيت وأنظمة التعليق جميعها 
للمركبات؛ لوحات الكسوة لهياكل المركبات؛ مكابح الفرامل للمركبات البرية؛ أغطية 

حسب الحجم لمقاعد للمركبات؛ منصات تثبيت المحرك للمركبات؛ أغطية التغليف من 
ينيل مصممة مسبقًا ومكيفة خصيًصا للمركبات؛ قطع غيار المركبات وتحديداً خراطيم الف

جهاز الطاقة التوجيهية؛ شارة للمركبات؛ وسائد مقاعد المركبات؛ تركيبات محور عجلة 
المركبة؛ حامالت عدة التزلج للمركبات ؛ المرايا للمركبات وتحديداً مرايا الرؤية 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

ف للمركبات البرية؛ خطافات مصممة خصيًصا لالستخدام الخلفية؛ تروس الرجوع للخل
في المركبات لتثبيت ملحقات السيارة؛ الزجاج األمامي للمركبات؛ أجهزة منع السرقة 
للمركبات؛ اإلطارات للمركبات؛ أنابيب اإلطارات للمركبات ؛ أدوات نفخ اإلطارات؛ 

جية للديكور والحماية من األجزاء البالستيكية للمركبات وتحديداً كسوة داخلية وخار
البالستيك الُمشكَّل بالبثق للسيارات؛ المركبات البرية وتحديداً السيارات الكهربائية 

والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي؛ أغطية المصممة جزئياً حسب الحجم للمركبات؛ 
ضواغط هواء الفرامل للمركبات البرية؛ اسطوانات هواء الفرامل للمركبات البرية ؛ 
اغطية المركبات؛ هياكل المركبات ذات المحرك؛ األغطية الواقية لمقاعد المركبات؛ 

قطع غيار هيكلية للشاحنات والمركبات األخرى ذات المحرك؛ آلية مجموعة نقل 
الحركة للمركبات المؤلفة من القابض وناقل الحركة وعمود التدوير ومجموعة التروس 

حركة للمركبات البرية؛ لوحات تثبيت ناقل الحركة التفاضلية؛ األغطية العلوية ناقل ال
للمركبات البرية ؛ صناديق ناقل الحركة للمركبات البرية ؛ قضبان السحب للسيارات؛ 

حاجبات الطين للمركبات؛ الدرجات المعدة للتعليق بالمركبات البرية؛ قضبان سحب 
لك؛ المركبات التي تسير المركبات؛ اإلطار الحديدي لعجلة المركبة واألجزاء الهيكلية لذ

) ؛ مجسات للمركبات البرية وتحديداً مجسات نظام ATVsعلى جميع التضاريس (
التوجيه المؤازر الكهربائي التي تُباع كمكون من نظام التوجيه المؤازر؛ اإلطار 

الحديدي لعجلة المركبات؛ علب التروس للمركبات البرية ؛ مكابح للمركبات؛ هياكل 
الحركة للمركبات البرية؛ أجزاء المركبة وتحديداً واقيات الزجاج  المركبات؛ ناقل

األمامي؛ أجزاء المركبات وتحديداً حاجبات أشعة الشمس؛ أجزاء المركبات وتحديداً 
الذراع الوسيط؛ أجزاء المركبات وتحديداً المفاصل الكروية؛ أجزاء المركبات وتحديداً 

تحديداً وصلة ربط السرعة الثابتة؛ سيقان دعامات أنظمة التعليق؛ أجزاء المركبات و
صمام إطارات المركبات؛ أجزاء المركبات البرية وتحديداً مجموعة التروس التفاضلية؛ 
دروع غطاء المحرك كأجزاء هيكلية للمركبات؛ أعمدة التدوير للمركبات البرية؛ أسالك 

للمركبات البرية؛ مكابح للمركبات؛ أجران الفرامل للمركبات البرية؛ مكابح الفرامل 
أجزاء نظام التعليق للمركبات البرية وتحديداً النوابض الورقية ؛ أجزاء تعليق المركبات 
البرية ، وتحديدا النوابض اللولبية؛ شفرات ماسحات الزجاج األمامي للمركبات؛ الدوائر 

؛ الهيدروليكية للمركبات؛ أجزاء أنظمة تعليق المركبات البرية وتحديداً الموازنات
الفرش الجلدي الداخلي المعد حسب الطلب المخصصة للمركبات؛ منصات الفرامل 

القرصية للمركبات ؛ حامالت أكواب لالستخدام في المركبات ؛ ناقل الحركة للمركبات 
البرية وقطع الغيار الخاص بها؛ أحزمة ناقل الحركة للمركبات البرية ؛ أنظمة التعليق 

ة للمركبات البرية ؛ نوافذ زجاجية للمركبات ؛ أجهزة للمركبات البرية ؛ محمل العجل
اإلنذار ضد السرقة للسيارات ؛عتاد الفرامل للمركبات؛ رفوف تثبيت الدراجات 

للمركبات؛ عدد الغطاء المحوري لالستخدام مع المركبات البرية؛ المحامل المحورية 
زين المثبتة على أسقف للمركبات البرية؛ الفرامل القرصية للمركبات البرية؛ حاويات تخ

المركبات البرية؛ المركبات الرياضية؛ الوسادات الهوائية للمركبات؛ نوافذ المركبات؛ 
أحزمة األمان لالستخدام في المركبات؛ صمامات إلطارات المركبات؛ أبواق المركبات؛ 

أجزاء المركبات البرية وتحديداً سيور نقل الحركة؛ قوابض المركبات البرية ؛ أغطية 
المركبات حسب الحجم الخاصة بالسيارات والشاحنات لغرض الحماية من الطقس 

والعناصر؛ مساند الرأس للمركبات ؛ وسادات هوائية قابلة للنفخ الستخدامها في 
المركبات للوقاية من اإلصابة في الحوادث ؛ سالسل القيادة للمركبات البرية ؛ ملحقات 

س ترتيب السيارات والشبكات واألدراج المصممة السيارات ما بعد البيع وتحديداً أكيا
خصيًصا لتتالءم مع المركبات؛ أحزمة أمان لمقاعد المركبات؛ شبكات تثبيت األمتعة 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

للمركبات؛ بطانات الفرامل للمركبات البرية؛ أجزاء المركبات البرية وتحديداً المحاور؛ 
عدنية للمركبات وتحديداً أجزاء المراكب البرية وتحديداً تروس التشغيل؛ األجزاء الم

كسوة داخلية وخارجية للديكور والحماية من المعدن للسيارات؛ المركبات الكهربائية ، 
وتحديداً السيارات والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي ؛ الدراجات؛ أجهزة إنذار 

الرجوع للخلف للمركبات ؛ أقراص عجلة للمركبات ؛ أقفال كهربائية للمركبات؛ أنظمة 
نذار للمركبات ذات المحركات؛ وحدات التوجيه للمركبات البرية وأجزائها ؛ األجنحة اإل

الخلفية للمركبات؛ دواسات األبواب للمركبات؛ الوسادات الهوائية؛ أجهزة امتصاص 
الصدمات للسيارات؛ مصدات للسيارات ؛ حامالت األمتعة والبضائع المثبتة على أسقف 

ب الحجم؛ أجزاء المركبات البرية وتحديداً أي دواسات المركبات؛ أغطية المركبات حس
األبواب؛ أجزاء المركبات البرية وتحديداً الواقيات من الوحل؛ أجزاء المركبات البرية 

وتحديداً المصدات ؛ أجزاء السيارة وتحديداً ممتصات الصدمات؛ أبواب المركبات ؛ 
زان الوقود للمركبات البرية مقابض تحريك إشارة االنعطاف للمركبات؛ أغطية سدادة خ

  ١٢؛ أغطية لوحات ترخيص المركبات ؛ ألواح األبواب للمركبات. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436133  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -عالء الدين حامد وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -عمرانية  - متفرع من شارع الهرم  -شارع استوديو األهرام  ٢١

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢إطارات السيارات وقطع غيار السيارات وجميع منتجات الفئة  - ١٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439729  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

مؤلفه وقائمه طبقا  -شركة ذات مسؤليه محدوده   -جيانجلينج موتورز كو أل تى دى  
  لقوانين دولة الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

، ينغبين ميدل افينيو ، نانتشانغ كانترى ، نانتشانغ سيتى ، جيانغشي بروفينس ،  ٢١١١
  ين الشعبية .جمهورية الص

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

السيارات ، الشاحنات ، شاحنات مغلقة (مركبات) ، سيارات رياضية ،  - ١٢الفئة 
حافالت كهربائية ، حافالت (اتوبيسات) ، بيوت متنقلة بمحركات ، مفارش او أثاث 

  ١٢للمركبات ، مكائن (محركات) للمركبات البرية ، أطارات سيارات بالفئه 
 

و  ٣٥٨٦٠٢العالمه مرتبطه مع العالمه رقم  - new carryingاالشتراطات        :      التنازل عن 
غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442163  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  توصيه بسيطه شركه -المحمدي اسماعيل محمد السالموني و شريكه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -شارع دوليتان الساحل  ٧

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢قطع غيار السيارات بكافه انواعها دون غيرها الوارده بالفئه  - ١٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445425  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة محدودة المسئولية تأسست وقائمة طبقا  -شركة جينيرال موتورز ال ال سي 
  الواليات المتحدة االمريكيه -لقوانين والية ديالوير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

دة الواليات المتح -  ٣٠٠٠ - ٤٨٢٦٥رينيساس سنتر ، ديترويت ، والية ميشيغان  ٣٠٠
  االمريكية

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

المركبات البرية، تحديدا: ، السيارات، مركبات االستخدام الرياضي،  - ١٢الفئة 
الشاحنات، الشاحنات المقفلة، ومحركاتها وقطعها الهيكلية ؛ المركبات الطائرة؛ 

جات القوارب؛ البيوت المتنقلة على شكل مركبات كبيرة والمقطورات؛ والدرا
والدراجات الهوائية؛ الدراجات الكهربائية؛ محركات السيارات؛ الدراجات النارية؛ 
القوارب ذات المحركات، الطائرات العمودية، القطارات الكهربائية لعربات السكك 

الحديدية، اطارات للمركبات، مقطورات الدراجات الهوائية؛ المركبات العاملة 
بخاليا الوقود؛ المحركات الكهربائية للمركبات البرية؛ بالهيدروجين ؛ المركبات العاملة 

المركبات الكهربائية؛ ناقالت الحركة للمركبات البرية؛ الوحدات المحولة للطاقة 
) ١٢للمركبات البرية؛ وحدات تحويل الطاقة التبادلية للمركبات البرية الــوارده بالفئة (

  دون غيرهـــــــــــــا
 

وغيرها ٨٠٩٥٣العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -منح الطالب حق اسبقية      االشتراطات        : 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446033  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

ركة ش  -نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا( و تتاجر ايضا باسم نيسان موتور كو . ليمتد) 
  يابانية محدودة تالفت طبقا لقوانين اليابان

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اليابان -كن -كانجاوا  -شي -كو _ يوكوهاما  -تاكرا _ شو _ كانجاوا  ٢رقم 

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

نظام مساعدة القيادة للتحكم في التسارع والتباطؤ الذي يتكون من مفتاح  - ١٢الفئة 
دواسة مسرع ومستشعرات دواسة المسرع ودواسة الوقود وجهاز تحكم في عزم و

دوران المحرك وجهاز تحكم في الفرامل وشاشة قياس، الذي يباع كمكون ال يتجزأ من 
نظام مساعدة -٤دواسات الفرامل للسيارات -٣دواسات المشرع للسيارات. -٢المركبات. 

وحدات التحكم وشاشات العرض -٥اطؤ) القيادة للتحكم في السرعة (التسارع والتب
  قطع السيارات-٦كجزء من األجزاء الداخلية للمركبة 

  
 

٣٢٧٤٥٥االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448760  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة  - جين غوانغ موتور سبير بارتس كو ال تى 
  طبقا لقوانين دولة الصين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

رود , بايان ديستركة , غوانزو سيتي  ٣١٨غوانزو سونجنان بارتس ماركت ,  ٨ -  ٢
  الصين - غوانغدونغ بروفانس 

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

مركبات كهربائية؛ دراجات نارية؛ قابضات (كلتشات) للمركبات البرية؛  - ١٢الفئة 
مسننات تخفيض السرعة للمركبات البرية؛ هياكل دراجات نارية؛ إطارات لعجالت 
المركبات؛ إطارات لعجالت المركبات؛ صرات عجالت المركبات؛ مركبات للنقل 

الحديدية؛ سالسل نقل الحركة للمركبات  البري أو الجوي أو المائي أو بواسطة السكك
  ١٢البرية؛ لقم مكابح المركبات الواردة بالفئة رقم 
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451002  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردى  - عماد سمير على عبد الحميد مخلوف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية. -زفتى  -شارع عبد السالم عارف بملك / اسامه على البسيونى  ٢٠

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451003  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصررى الجنسية -فردى    - عماد سمير على عبد الحميد مخلوف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الغربية. -زفتى  -شارع عبد السالم عارف بملك / اسامه على البسيونى  ٢٠

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٢جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٢الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452691  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -سامح سعيد غبريال سعيد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه - عزبه عثمان  شبرا الخيمه اول  -ح الزيات  -ش الريس  ٢٤

  12  : المةــــــات العـــفئ
  

المركبات و أجهزه النقل البري أو الجوي أو المائى و قطع الغيار و  - ١٢الفئة 
  ١٢مستلزمات الكاوتش ( إطارات المركبات) و كافه المنتجات الوارده بالفئه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0320980  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2015/07/15  

  :جيلالتس إسم طالب
  

  شركه مساهمه -شركة النيل للمشروعات والتجارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش الفنح بولكلى االسكندرية ١

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعه من معادن نفيسة او  - ١٤الفئة 
رات واالحجار الكريمة ادوات قياس مطلية بها غير الوارد فى فئات اخرى المجوه

  ١٤الوقت و ادوات قياس الوقت الدقيقة و جميع منتجات الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439638  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/31  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -سماح سليمان حامد سليمان 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -البساتين  -ش النصر  - ش أبو الدهب  ٥٤

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٤المنتجات الواردة بالفئة  - ١٤الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444890  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/09  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد السيد سيد احمد حسين الجزير 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -عين شمس  -حارة السيد احمد من شارع كامل البحيري  ٢

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

ت الحائط بكافة أنواعها وقطع غيار واجزاء الساعات الساعات وساعا - ١٤الفئة 
  )١٤الواردة بالفئة (

 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449478  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ى دىبايتيدانس ال ت

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باى رود  غراند كايمان  ٨٠٢غراند بافيليون هيبيسكوس واى  ٣١١١٩ص. ب 
  كايمان ايالندز  ١٢٠٥ - ١, كيه واى 

  14  : المةــــــات العـــفئ
  

ساعات منبهة؛ أوسمة من معادن نفيسة؛ صناديق من معادن نفيسة؛ أساور؛  - ١٤الفئة 
هرات؛ دبابيس زينة؛ حلي لألحذية؛ مشابك ربطات العنق؛ قالئد؛ ساعات أقراط؛ مجو

الجيب واليد؛ حلقات مجزأة من معادن نفيسة للمفاتيح؛ حلقات للمفاتيح؛ سالسل للمفاتيح؛ 
حلقات للمفاتيح (مجوهرات)؛ صناديق للمجوهرات، دبابيس. جميع المنتجات الفئه 

)١٤(  
 

٣٨٤٤٧٢ه مرتبطه مع العالمه رقم االشتراطات        :      العالم
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0357104  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2017/09/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

مؤلفه  -شركه محدودة المسئوليه  -وومانا لالستثمارات شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م 
  طبا لقوانين دوله االمارات

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

سنتينيل بزنس  -ملك الشيخ هزاع ال نهيان  ٢٥٢٧-٢٥مكتب رقم   ٢٨٣٥٩٦ب  -ص 
  دبى االمارات العربيه المتحده -سنتر المركز التجارى االول  -

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

الورق والورق المقوى؛ والمطبوعات؛ ومواد تجليد الكتب؛ والصور  - ١٦الفئة 
فية؛ والقرطاسية؛ والمستلزمات المكتبية (باستثناء األثاث)؛ ومواد التعليم الفوتوغرا

والتدريس (باستثناء األجهزة)؛ والكتب؛ والكتيبات؛ والكراسات؛ والمغلفات؛ والتقاويم؛ 
والبطاقات؛ والكتالوجات؛ والبيانات اإلعالنية؛ واأللواح ذات المشابك؛ ومفارش 

الت المستندات؛ ودفاتر الرسم؛ والملفات المكتب؛ وملفات المستندات؛ وحام
[المستلزمات المكتبية]؛ والنماذج (المطبوعة)؛ واألقالم؛ وأقالم الرصاص؛ 

والمطبوعات الرسومية؛ والرسوم البيانية؛ والمجالت؛ واألدلة؛ والكتب الموجزة؛ 
وثقاالت ومالقط النقود؛ والنشرات اإلخبارية الدورية؛ والدفاتر؛ والدفاتر [القرطاسية]؛ 

الورق؛ والمواد الترويجية المصنوعة من الورق أو الورق المقوى؛ والدوريات؛ 
والالفتات المصنوعة من الورق أو الورق المقوى؛ والمنشورات المطبوعة؛ ودفاتر 

قطع للكتابة؛ ودفاتر الكتابة؛ ومواد الكتابة؛ وورق الكتابة؛ وأدوات الكتابة؛ ومواد 
عة؛ والمواد المطبوعة للدورات التدريبية بالمراسلة؛ والكتب الدورات التدريبية المطبو

التعليمية؛ والكتب التعليمية ذات الصلة باألعمال والتجارة والمقاوالت واالستثمار؛ 
واألدلة التدريبية؛ واألدلة التدريبية في مجال األعمال والتجارة والمقاوالت واالستثمار؛ 

تعليمية في مجال األعمال والتجارة والمقاوالت والمطبوعات التعليمية؛ والمطبوعات ال
واالستثمار؛ ومواد التوجيه والتعليم والتدريس المطبوعة في مجال األعمال والتجارة 

  والمقاوالت واالستثمار.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0392488  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/05/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - PAPCO -ورق لصناعه مواد  التعبئة والتغليف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدور الثالث مدينة العاشر من رمضان الشرقيه ٢٨مجاورة  ١٧٠قطعه 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦مواد التعبئه والتغليف المنتجات الورقيه بالفئة   - ١٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0394155  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/07/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  الشركة العالمية لمواد التعبئة والتغليف العالمية للكرتون  شركة مساهمة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  يزةاكتوبر الج ٦امتداد المنطقة الصناعية السادسة  ٦٩القطعة 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦الكرتون بكافة انواعه ومواد التعبئة والتغليف بالفئة رقم   - ١٦الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٢٠٩٣٨٢العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0396093  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/08/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -فودافون مصر لالتصاالت 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  محافظة الجيزة -مدينة السادس من اكتوبر  -ج المحور المركزى  ١٥/  ٣موقع قسم 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع منتجات الفئة  - ١٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400897  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية  -كونينج للصناعات الغذائية  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  قاهره الجديده اول االقاهره مصرالقطاع الخدمي االول التجمع الخامس ال ٢٧قطعه 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع منتجات الفئه رقم  - ١٦الفئة 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0415720  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -فودافون مصر لالتصاالت 

  :وانــــــــــــــــــعنال
  

  محافظة الجيزة - مدينة السادس من اكتوبر  - ج المحور المركزى  ١٥/٣موقع 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطاب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422317  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

فرد  مصرى    - المجد لالستيراد والتصدير  -مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران 
  الجنسية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اول  -عبد المقصود مجاهد  شارع محمود عبد العظيم بملك/ كامل -ميدان الطميهى 
  الدقهلية -المنصورة 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428288  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه - رد ف -ادم امير احمد المصرى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  دمياط - دمياط الجديدة  -مجاورة رابعة  - حى اول   ٣٤/  ٩

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات بالفئة  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قم قدم عنها طلب ر
 

    0428555  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  تضامن -حسني هيكل و شركاؤه

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش ابراهيم الدسوقي بملك / سعد السيد علي بنه قسم دسوق كفر الشيخ١٦١

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  فقط ١٦الورقية بالفئة المناديل  - ١٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430339  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه - فرد  -السيد محمد السيد يوسف 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبيه - شبرا الخيمه اول - عزبة عثمان  -ش جمال عبد الناصر ٣

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع منتجات الفئة  - ١٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431063  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -علي محمود علي مجدى احمد 

  :انوــــــــــــــــــالعن
  

  قسم الداخلية االسكندرية -ش شهر العسل البيطاش  ٤٣

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
استخدمها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ها طلب رقم قدم عن
 

    0435087  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -ممتاز عبدالجليل محى الدين يوسف اماره  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنوفية -شبرازنجي مركز الباجور 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦والمطبوعات بالفئة الكرتون  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438276  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  حزب سياسى - حزب ارادة جيل 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -جاردن سيتى  - ش فؤاد باشا سراج الدين  ١٤

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات وجميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438715  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربية المتحدة -مدينة دبي لإلعالم  -الطابق الخامس  -مبنى ام بي سي 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438723  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربية المتحدة -مدينة دبي لإلعالم  -الطابق الخامس  -مبنى ام بي سي 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي  - ٤٣٨٧١٥رقم  االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه
االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438744  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -كاش باك للتجارة العامة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -روض الفرج  -كورنيش النيل  -أبراج اللؤلؤة  ٧٩ - ٢٠٨شقة رقم 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438998  

  خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2021/03/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه - فرد  -مفدى لمعى مساك شحاتة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  بملك / نادى لمعى مساك  -رزقة الدير المحرق  -القوصية   -اسيوط 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المناديل الورقية بالفئة  - ١٦الفئة 
 

و غيرها ٣٩٠٠٢٢االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العامه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439055  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -الشركة العالمية للكيماويات ( عصامكو) عصام الدين ابوالقاسم عزب و شركاه 
  توصية بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ١٦٦القطعة  - الفيوم  -كوم اوشيم  -المنطقة الصناعية 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

المطبوعات والملصقات واغلفة ورقية وكرتونية وبالستيكية تستخدم  - ١٦الفئة 
خدم لتعبئة منتجات لمنتجات الشركة و اكياس و علب ورقية و بالستيكية مطبوعة تست

  ٥و  ٣و ١لمنتجات الشركة بالفئات  ١٦الشركة الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه بتاستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439378  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -وشركاه   تامر رجب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440458  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  ذات مسئوليه محدودة -كى جى جروب الدارة المطاعم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش عبد العزيز الهوارى مصر الجديده ٢

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 
 

التنازل عن البيان المصاحب للعالمة -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440467  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدودة -كى جى جروب الدارة المطاعم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عبد العزيز الهوارى مصر الجديدهش  ٢

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441719  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  د مصرى الجنسيةفر -محمد ايمن احمد عبد الرحيم البخاري 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -ش يافع بن زيد  ١٢

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦مجلة فنيه اجتماعيه ثقافيه وجميع مطبوعات الفئه  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

342 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : نها طلب رقم قدم ع
 

    0442188  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -احمد صالح الدين البنا 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ملك / محمد  -ش الكحكي  - امام الكوبري العلوي  -مركز دمياط السنانية  - دمياط 
  الزكى

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  وخاصه مواد وادوات التغليف ١٦المنتجات الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444405  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد سورى الجنسية -شريف مصطفى العفاص 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حلب الجمهوريه العربيه السوريه

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
 

تعهد مالك العمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445855  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/20  

  :التسجيل سم طالبإ
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ايه بى ايه هوسبيتاليتي الدارة المطاعم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -هليوبوليس  -الكوربة  -شارع رمسيس  ٥

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

345 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

   العالمة

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447039  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ذات مسئولية محدودة -شركة هوا ليمتد فرع لشركة اجنبية بجمهوريه مصر العربيه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المنطقة الحرة االعالمية بمدينة السادس من اكتوبر

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 
 

العالمة  مرتبطة ---االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٤٣١٣٥٦مع العالمة رقم 
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 دة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447048  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - POD EGYPT - بي أو دي ايجيبت للدعاية واالعالن 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الخليفه المأمون الدور الرابع مصر الجديده ٦٢

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 
 

ت        :      تعهد مالك العالمة استخدمها مجمعةاالشتراطا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو منه بالنقل أو النسخ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447493  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -اسماعيل فتحى عبد المقصود وشركاة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدينه العبور ٣ -  ٢ - ١قطعه رقم  ٢٧٠٠٧ج بلوك  - ب المنطقة الصناعيه 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  المطبوعات - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447502  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05  

  :التسجيل إسم طالب
  

  اردنى الجنسية - فرد  -سيف محمود شحاده التلهوني 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  المملكة االردنيه الهاشميه -عمان  

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447627  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -جون بخيت مجلي حنا  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -الخصوص  -ش مكة المكرمة من ش عمرو الخطاب امتداد ش محمد فكري  ٣١
  مك / موسي زكي اسطفانوس -القليوبية 

  16  : مةالــــــات العـــفئ
  

  ١٦الكتب و النشرات بالفئة  - ١٦الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره -االشتراطات        :      التنازل عن االرقام 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448605  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئؤلية محدوده -شر اليف ستايل ايفينتس للحفالت العامةفين

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه -المهندسين  -ش كمال ابراهيم خليل متفرع من ش شهاب  ٣

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع منتجات الفئة  - ١٦الفئة 
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 ج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذ

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448611  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ماد انتربرايز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - المول التجاري االداري (كورت يارد ) الشيخ زايد  -   416Gالوحدة 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المنتجات الواردة بالفئة رقم جميع  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عة الطبالتعديل أو النشر أو إعاد منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448634  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فردي  -حسن عنتر حسن عبدالحليم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عزبه السيد البالص سيدي سالم بملك / عنتر حسن عبد الحليم  كفر الشيخ

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المناديل الورقيه الوارده بالفئه رقم  - ١٦الفئة 
 

٤٢٠٤١٧االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ا طلب رقم قدم عنه
 

    0448922  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية - ماكرو كابيتال  -ماكرو جروب للمستحضرات الطبية

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  حى الملتقى العربى مساكن شيراتون النزهه ٨٣

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦مطبوعات الشركة الواردة بالفئه  - ١٦ة الفئ
 

العالمة مرتبطة مع  --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
١٥٩١٢٨العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نقل أو النسخ أومنه بال ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449471  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :سجيلالت إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

غراند  -ويست باى رود   ٨٠٢غراند بافيليون هيبيسكوس واى  ٣١١١٩ص. ب 
  كايمان ايالندز  ١٢٠٥ - ١كايمان , كيه واى 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

؛ مفارش مؤشرات للكتب؛ مطبوعات؛ منضدة صناديق الحروف؛ مواد رسم - ١٦الفئة 
مكاتب؛ حامالت للمستندات؛ أدوات وسم؛ لوازم مدرسية؛ قرطاسية؛ ورق كتابة؛ مناديل 
من الورق للموائد؛ ورق؛ أقالم رصاص؛ صور؛ مساند ألقالم الحبر وأقالم الرصاص؛ 

  )١٦حبر؛ مواد تدريس. جميع المنتجات الفئه (
 

٣٨٤٤٧٣م االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رق
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449865  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

سالح التلميذ للطباعة والنشر  شركة منقسمة من الشركة العربية الحديثة للطبع والنشر 
  شركة مساهمة مصرية -والتوزيع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القليوبية –مدينة العبور  – ١+٢+٩+١٠قطعة  – ١٣٠٣٤المنطقة الصناعية (أ) بلوك 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

الورق والورق المقوي والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في  - ١٦الفئة 
آلالت فئات آخري ، المطبوعات ، الكتب ، مواد تجليد الكتب ، الصور الفوتوغرافية ا

الكاتبة واللوازم المكتبية (عدا األثاث) ، مواد التوجيه والتدريس (عدا األجهزة) ، مواد 
) ١٦التغليف البالستيكية (غير الواردة في فئات آخري) حروف الطباعة الواردة بالفئة (

  )١٦وجميع منتجات الفئة (
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449907  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمه مصريه -شركة البورصة المصرية للسلع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهره  -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -منطقه البنوك  - مركز المدينه  ٧٢قطعه 
  الجديده

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦يع المنتجات الوراده بالفئهجم - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450051  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  نسيةفرد مصرية الج -مى طارق محمد على السيد هيكل  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -الحي الثالث المنطقه السادسه التجمع الخامس 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات بشكل عام وجميع المنتجات الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 ارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التج

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450262  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  16  : المةــــــلعات اـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ١٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علنشر أو إعادة الطبالتعديل أو ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450560  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ان ش السود ٣٠٤
  

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451043  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -ين العقارية شركة جو جر

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة . -مصر الجديدة  -ميدان عثمان بن عفان  -شارع عمرو بكير  ٣١

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451096  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -مروه يسرى فوزى صادق 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

اول  -بملك / ورثه الحاج عبدهللا حسانين غريب  - الزقازيق   -ش عبدالسالم الحريرى 
  الشرقيه  -الزقازيق 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451191  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/23  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة - شركة إى أي أتش لالستشارات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرةشارع محمد مظهر ، الزمالك ،  ٥٥

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452074  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/31  

  :لتسجيلا إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -احمد عباس محمد ابو العال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مركز و مدينه  - بملك / عباس محمد ابو العال  -ش مسعود من ش الدراسات  ١٢
  الدقهليه -المنصورة 

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المطبوعات الوارده بالفئه  - ١٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452447  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/06  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع منتجات الفئة  - ١٦الفئة 
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 لعالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453359  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

366 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453585  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ةشركة توصية بسيط  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454109  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦منتجات الفئة رقم  - ١٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : ها طلب رقم قدم عن
 

    0454426  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٦فئة ال
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454718  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -روماني سامى عدلى تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  نصر مدينة -ش جمال الدين عفيفي احمد فخري  ٧

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٦المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
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 صناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454805  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  16  : المةــــــات العـــفئ
  

  )١٦جميع المنتجات الواردة بالفئة (  - ١٦الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عطبالتعديل أو النشر أو إعادة ال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0366639  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/03/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فردمصرى الجنسية - أحمد عبد المعطى عبد الرحمن حجازى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مدنية المعلمين شارع االمل بملك احمد قطب

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

البولى بروبلين والمواد البالستيكية المشكلة بالبثق لالستعمال فى الصناعة  - ١٧الفئة 
  ١٧ة الواردة بالفئة وانابيب مرنة غير معدني

 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426084  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ايجيبت فوم 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة  -المنطقة الصناعية االولى  -االمتداد الشمالي  - ١٢٠١٤بلوك  -  ١٢القطعة رقم 
  القليوبية -العبور 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

الفوم والفوم المستخدم في العزل وعوازل ومواد عازلة للصوت واغطية  - ١٧الفئة 
زل وصوف معدني (عازل) واشرطة لحائية لعزل ورقائق معدنية للعزل وورق عا

عازلة ومواد عازلة حرارية ومواد التغليف والحشو والعزل وجميع المنتجات الواردة 
  ١٧بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أومنه بالنقل  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434381  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  مساهمة مصرية -يثة شركة مصر الخليج للصناعات الحد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -من العروبة   -ش الزهور  ٦

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧منتجات الفئة رقم  - ١٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434382  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه مساهمة مصرية -شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديدة  -طريق العروبة  -ش الزهور  ٦٠

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧منتجات الفئة  - ١٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ال - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0437238  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -بدير عبد الوهاب عبد الوهاب الباز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  مركز المنصورة الدقهلية -شها بملك / منيرة يوسف صادق أبو الخير 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

) واألكياس البالستيك ومبسم الشيشة ١٧المنتجات البالستيك الواردة بالفئة ( - ١٧الفئة 
المصنوعة من البالستيك ولي الشيشة المصنوع من البالستيك وجميع المنتجات الواردة 

  )١٧بالفئة (
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0437240  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/07  

  :التسجيل سم طالبإ
  

  مصري الجنسيه -فرد  -بدير عبد الوهاب عبد الوهاب الباز 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية -مركز و مدينه المنصورة  -بملك / منيرة يوسف صادق أبو الخير  -شها 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

واألكياس البالستيك ومبسم الشيشة ) ١٧المنتجات البالستيك الواردة بالفئة ( - ١٧الفئة 
المصنوعة من البالستيك ولي الشيشة المصنوع من البالستيك وجميع المنتجات الواردة 

  )١٧بالفئة (
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 والنماذج الصناعية جريدة العالمات التجارية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438594  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/22  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصري الجنسيه -فرد  -وهاب الباز بدير عبد الوهاب عبد ال

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الدقهلية -مركز المنصورة  -شها بملك / منيرة صادق ابو الخير 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

واالكياس البالستيك و مبسم الشيشه  ١٧المنتجات البالستيك الوارده بالفئه  - ١٧الفئة 
لي الشيشه المصنوع من البالستيك وجميع المنتجات الوارده المصنوعه من البالستيك و 

  ١٧بالفئه 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 
الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو إعادة الطب التعديل أو النشر منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441772  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئؤلية محدوده -تراست كولومس 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  السويس -شمال خليج السويس  -السويس  -منطقة عتاقة  -٢٨١قطعة 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

بالستيكية بكافة المواسير ال -المنتجات البالستيكيه بكافة انواعها و اشكالها   - ١٧الفئة 
  ١٧لوازم ووصالت و اسطمباط المواسير بالفئة  -انواعها 

 

وااللتزام بالتعريب ---االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدمها مجمعه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447740  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07  

  :جيلالتس إسم طالب
  

  شركة شخص واحد مسئولية محدودة - TORONEXتورونيكس للتجارة 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الزاوية الحمراء -القصيرين  -ش مصنع التكرير  ٩القاهرة 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٧المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٧الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

   :قدم عنها طلب رقم 
 

    0454745  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئوليه محدوده -ميرتاتكس للتجارة الخارجية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 B26باخشلي ايفلر محالسي  اسكي لوندرا اسفلتي  عدنان قهوجي بولفاري رقم العماره 
  لاسطنبو -/ باخشلي ايفلر 

  17  : المةــــــات العـــفئ
  

المنتجات المصنوعة من البالستيك ، المطاط ، األسبستوس ، الميكا ، مواد  - ١٧الفئة 
  ) ١٧بالستيكية ، وجميع منتجات الفئة ( 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0299762  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2014/03/16  

  :سجيلالت إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانين المملكة  -اوتيومنبابر ليمتد 
  المتحدة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 -هايواردس هيث  -بيريمونت رود  ٣٥ -اوكفيلد هاوس  -تى اتش فلور رير سويت  ٥
  المملكة المتحدة -بى دابليو  ٣ ١٦ويست ساسكس ار اتش 

  18  : المةــــــلعات اـــفئ
  

جلود السجق و محاكاتها، المظالت و الشماسي، ِعصى للمشي، أمتعة،  - ١٨الفئة 
الحقائب، محافظ جيب و غيرها من الحامالت، الجلود و الجلود الصناعية، جلود 

حيوانات غير مدبوغة و جلود، و المنتجات المصنوعة منها، معدات السروج، سياط و 
د حيوانات، صناديق سفر للثياب حقائب سفر ، أطقم للحيوانات، مالبس حيوانية، جلو

معدات السروج، حقائب، حقائب اليد، حقائب صغيرة للسفر، أمتعة، صناديق سفر 
للثياب حقائب سفر، حقائب سفر قماشية، حقائب ظهر، حقائب دراسية، حقائب الشاطئ، 

جلود الفراء ، أطواق  حقائب سفر، أجربه المؤن للجنود، حقائب المخيمات، فِراء و
للحيوانات، أغطية للحيوانات، أغطية للحيوانات، ِعلّب من جلد أو من لوح جلد مقوى، 

حقائب صغيرة للوثائق واألوراق، محافظ جيب ، حقائب مدرسية و محافظ للوثائق، 
حافظات للمفاتيح، محافظ للوثائق، ِعصي خيزران، حافظات البطاقات، حقائب جلدية 

، حقائب للكتف، حقائ ب النقود، أجربة، حقائب الظهر، حقائب بحماالت، حقائب تسوقُّ
كبيرة قماشية، صناديق سفر للثياب ، حقائب سفر، حقائب صغيرة لمستحضرات 

التجميل، أغطية للمظالت، مظالت، مقابض لعصي المشي، ُعصى المشي المزودة 
علي الخصر،  بمقعد، ، حقائب لمستحضرات التجميل، حقائب ظهر، حقائب ترتدي

حقائب رياضية، حقائب كاجوال، علب موسيقية، حقائب مدرسية، علب تجميل، 
حامالت بدلة، و للقمصان و الفساتين، علب لربطات العنق، حامالت و علب بطاقات 

االئتمان، أحزمة جلدية، علب حمل، و اكمام و حاويات و أغطية جلدية واقية لالجهزة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

و المساعدات الرقمية الشخصية، التليفونات المحمولة، االلكترونية المحمولة ياليد، 
مشغال ال و الكمبيوتر المحمول، شرائط رقبة جلدية (غير مالئم) للهواتف المحمولة و 
مشغالت ال ، مظاريف جلدية، أربطة جلدية، مالبس للحيوانات األليفة، سيور توجيه 

ق جلدية للقبعات، حقائب الحيوانات، رسن من الجلد، أغطية من الجلد لألثاث، صنادي
مستندات، محافظ للوثائق، علب لبطاقات االعمال، و اجزاء و لوازم من جميع المنتجات 

  .١٨المذكورة اعاله و المتضمنة في الفئة و هذه المنتجات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0419358  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/08/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة - بوردر ايديرز اي بي هولدينجز ال ال سي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات  ٩٢٦٤٩هانتينجتون بيتش، كاليفورنيا  ١٠٠أرجوسي سيركل، سويت  ٥٦٠٠
  المتحدة األمريكية.

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

مل لجميع األغراض ؛ حقائب رياضية؛ حقائب الظهر؛حقائب حقائب ح - ١٨الفئة 
الشاطئ ؛حقائب من القماش الخشن؛ حقائب صغيرة تحمل على الوسط ، علب مفاتيح؛ 

  ١٨حقائب سفرية، ؛ حقائب كبيرة؛ مظالت؛ محافظ الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427191  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/17  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة مؤسسه و قائمه وفقا لقوانين جزر  -شركة كلوستر اوفرسيز ليمتد (بى اف أى)  
  بريطانيا العذراء

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الجزر  - تورتوال  -مقاطعه بايزا رود تاون  -عمارة مورغان و مورغان بايسا ايست 
  بريطانيا - البريطانية العذراء

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٨الفئة 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439057  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربية المتحدة -مدينة دبي لإلعالم  -الطابق الخامس  -مبنى ام بي سي 

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨جميع منتجات الفئة  - ١٨الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عديل أو النشر أو إعادة الطبالتع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445552  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد محمد محمود عبد اللة الشافعى 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

أ شرق المنطقه الصناعيه الثالثه بمجمع شركة مركز ٦الكائنه  ١١٠المصنع رقم 
  الشرقيه  -مدينة العاشر من رمضان  -صناعة الجلود المتطوره  

  18  : مةالــــــات العـــفئ
  

  ١٨شنط مدارس وشنط سفر واالصناف وجميع منتجات الفئه  - ١٨الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446378  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركه ذات مسئوليه محدودة -شركة نبت للتسويق االلكتروني ومواد الدعاية  

  :وانــــــــــــــــــلعنا
  

  الجيزة -الدقى  -الدور االرضى  ٢ش المروة شقه  ٣٠

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٨الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الم - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447880  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -محمد عنتر ابراهيم محمد الصفطاوي 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ملك / زين العابدين مصطفى ابو حمزة  -ش محجوب السيد اول المحلة الكبرى  ٣
  الغربية

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨جميع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٨الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447901  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -رومانى سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -فخرى ش جمال الدين عفيفى احمد  ٧

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨منتجات الفئة  - ١٨الفئة 
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 يةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصناع

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449141  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصيه بسيطه -ابو زيد عبد الحفيظ وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

شارع  -المبني البريدي االستثماري  -الدور الخامس  ٨بور سعيد الوحده رقم 
  الجمهوريه  حي الشرق

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨متتجات الفئه رقم  - ١٨الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : طلب رقم قدم عنها 
 

    0449154  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مؤلفة طبقا لقوانين والية ديالوير –جانسبورت اباريل كورب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

الواليات المتحدة  -١٩٨١٠ويلمنجتون،  والية ديالوير  –سلفرسيد رود  ٣٤١١
  كية.االمري

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

" الجلود المدبوغة و تقليد الجلود المدبوغة ، حقائب السفر ؛ حقائب اليد.  - ١٨الفئة 
حقائب مدرسية؛ الحقائب الرياضية. الحقائب المحمولة، حقائب الكتف ، حقائب الحمل ، 

قائب السفر. أكياس الحقائب، األكياس؛ أكياس مستحضرات التجميل تباع فارغة ؛ ح
حقائب الظهر. حقائب امتعة السفر؛ أكياس حفاضات؛ اكياس واقية من المطر؛ حقائب 

الخصر محافظ. الجراب. قوابض جلد. اكياس نقود السيدات. اسوار المعصم. والمظالت 
"  

 

و غيرها ١٤١٩٢٦االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم قدم 
 

    0449485  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باى رود  غراند كايمان  ٨٠٢غراند بافيليون هيبيسكوس واى  ٣١١١٩ص. ب 
  كايمان ايالندز  ١٢٠٥ - ١, كيه واى 

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

حقائب ؛ حقائب للرياضة؛ صناديق جلدية أو من ألواح جلدية؛ محافظ  - ١٨الفئة 
للبطاقات؛ جزادين مشبكة من سالسل؛ مالبس للحيوانات األليفة؛ حقائب يد؛ أكياس 

مشبكة للتسوق؛ حقائب سفرية؛ مظالت؛ عصي للمشي؛ سلع جلدية غير مشغولة أو شبه 
جلدية، أقمشة جلدية، حقائب جلدية، محافظ جلدية؛ محافظ  مشغولة وبخاصة جزادين

  )١٨نقود جلدية ومحافظ جلدية؛ ُعدد للحيوانات األليفة. جميع المنتجات الفئه (
 

٣٨٤٤٧٤االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنسخ أومنه بالنقل أو ا ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449611  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -رومانى سامي عدلي تعلب

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى  ٧

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٨الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453435  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلى تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى مدينه نصر القاهرة ٧

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨نتجات الواردة بالفئه جميع الم - ١٨الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

395 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعام - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453634  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/15  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -روماني سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -مدينة نصر  -شارع جمال الدين عفيفى احمد فخرى  ٧

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨جميع منتجات الفئة  - ١٨الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454720  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -روماني سامى عدلى تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  عفيفي احمد فخري مدينة نصرش جمال الدين  ٧

  18  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٨المنتجات الواردة بالفئة  - ١٨الفئة 
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 نماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وال

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448138  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية  -شركة أسمنت أسيوط ش م م 

  :وانــــــــــــــــــنالع
  

جمهورية  -محافظة أسيوط   -طريق اسيوط الوادى الجديدة ملك الشركة  ١٨الكيلو 
  مصر العربية

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩االسمنت وكافه منتجات الفئه رقم  - ١٩الفئة 
 

ازل عن كلمة اسمنت التن - ٣٢٩٦٨٦االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
CEMENT على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عإعادة الطبالتعديل أو النشر أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449458  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة جو جرين العقارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الجديده  مصر -ميدان عثمان بن عفان  -ش عمرو بكير  ٣١

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ١٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449897  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة البورصة المصرية للسلع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهره  -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -منطقه البنوك  - مركز المدينه  ٧٢قطعه 
  القاهرة -الجديده 

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ١٩الفئة 
 

بالنماذجمنح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة  -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أو منه ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449900  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/04  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه -شركة البورصة المصرية للسلع 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القاهره  -التجمع الخامس  -شارع التسعين  -منطقه البنوك  - مركز المدينه  ٧٢قطعه 
  القاهرة -الجديده 

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩جميع المنتجات الوراده بالفئه  - ١٩الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451044  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة مصرية -شركة جو جرين العقارية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة . -مصر الجديدة  -ميدان عثمان بن عفان  -شارع عمرو بكير  ٣١

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

  ١٩جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٩الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءيجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز ال - 990 عدد

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454747  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/27  

  :التسجيل إسم طالب
  

  ش ذات مسئوليه محدوده -ميرتاتكس للتجارة الخارجية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

 B26باخشلي ايفلر محالسي  اسكي لوندرا اسفلتي  عدنان قهوجي بولفاري رقم العماره 
  اسطنبول -/ باخشلي ايفلر 

  19  : المةــــــات العـــفئ
  

: مواد بناء (غيرمعدنية) ، المنتجات المصنوعة من السيراميك والمرمر ،  - ١٩الفئة 
  ) . ١٩وجميع منتجات الفئة ( 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430437  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد   -مجدى كامل عبد المقصود مجاهد القيران 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

القيران اول  -- ميدان الطميهى ش محمود عبد العظيم بملك كامل عبد المقصود مجاهد 
  المنصورة

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠م جميع منتجات الفئة رق - ٢٠الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434579  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة وود بيكر لتصنيع االثاثات ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

أكتوبر   ٦القطاع الثانى المنطقة الصناعية االولى  ٣٤بلوك  ١٦٢،  ١٦٣القطعتين 
  الجيزه

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠منتجات الفئه  - ٢٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عأو النشر أو إعادة الطبالتعديل  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434580  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/07  

  :تسجيلال إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة وود بيكر لتصنيع االثاثات ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

أكتوبر   ٦القطاع الثانى المنطقة الصناعية االولى  ٣٤بلوك  ١٦٢،  ١٦٣القطعتين 
  الجيزه

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠منتجات الفئه  - ٢٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434581  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/07  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة وودبيكر لتصنيع االثاثات ش م م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

أكتوبر   ٦الثانى المنطقة الصناعية االولى  القطاع ٣٤بلوك  ١٦٢،  ١٦٣القطعتين 
  الجيزه

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠منتجات الفئه  - ٢٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أ - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438123  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/16  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة  -شهرة للتجارة والتوكيالت التجارية واالستيراد والتصدير  -تامر رجب وشركاه 
  توصية بسيطة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439058  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  اإلمارات العربية المتحدة -مدينة دبي لإلعالم  -ق الخامس الطاب -مبنى ام بي سي 

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع منتجات الفئة  - ٢٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439424  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/30  

  :التسجيل إسم طالب
  

  كة مساهمة مصريهشر - سرايا لتصنيع األثاث 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

مدينة العاشر من  -مدينة التجمعات الصناعية  -منطقة زيزينيا  - ٣ب  ٢٨قطعة رقم 
  الشرقية -رمضان 

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠األثاث المصنوع من الخشب الوارد بالفئة  - ٢٠الفئة 
 

التنازل عن البيان التجاري - Sحرف  االشتراطات        :      التناز عن
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440377  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -ام بى سى أى بى ( منطقة حرة ذ م م ) 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

االمارات العربية  - مدينة دبى لالعالم  -الطابق الخامس  - ( ام بى سى ) mbsمبنى 
  المتحدة

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٠الفئة 
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446761  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/28  

  :التسجيل إسم طالب
  

  فرد مصرى الجنسية -كامل احمد عيسى محمد 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مصر الجديده  -ش العروبة  ٦٦بالعقار رقم  ٥الدور  ٩شقه 

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع منتجات الفئه  - ٢٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448089  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -مدينة نصر  -ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى  ٧

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠المنتجات الواردة بالفئه  - ٢٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : عنها طلب رقم قدم 
 

    0448331  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة ذات مسئولية محدودة -لمبر جاك لتصميم االثاث 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة - اكتوبر  ٦ -الشيخ زايد  -  ١بوابة  -الدور االول  -مول العرب  F9Bوحدة رقم 

  20  : المةــــــالعات ـــفئ
  

االثاث والتحف الخشبية وكافة المصنوعات الخشبية والواح الكونتر الخشبية  - ٢٠الفئة 
  ٢٠واالبالكاج وجميع المنتجات الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448680  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

شركة ذات مسئولية  -ايالنسيه لتجارة الموبيليا واالثاث والمفروشات وتجهيز الكافيهات 
  محدودة

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة الجديدة -التجمع الخامس  - ٧حي الياسمين  - ٢٨٤فيال  -الدور االول 

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠بالفئة  جميع المنتجات الواردة - ٢٠الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448766  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة  ذات مسئولية محدودة -كوميرس كو ال تى دي  -ماكوكو أى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ود , جيادينغ ديستركة , شينين ر ٤٢٦٨, رقم  ٢, بيلدينج  ١٥٩١٩روم جي تي 
  شنغهاي , الصين

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

أسّرة لألطفال؛ مخدات؛ حظائر لعب لألطفال؛ أسّرة على شكل سالل؛   - ٢٠الفئة 
واقيات صدمات ألسّرة األطفال بخالف بياضات السرير؛ مخدات لتحديد موضع الرأس 

سي عالية لألطفال؛ منصات مثبتة على لألطفال؛ مخدات َحْمل؛ مشايات لألطفال؛ كرا
الحائط لتغيير حفاظات األطفال؛ سالل على شكل أسّرة؛ أسّرة على شكل سالل؛ مقاعد 
حمام لألطفال؛ حـُصـُر لحظائر لعب األطفال؛ حـُصـُر لتغيير حفاظات األطفال؛ وسائد 

  ٢٠دعم الرأس لألطفال؛ وسائد منع الدحرجة لألطفال.الواردة بالفئة رقم 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449383  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة تضامن  -علي سيد علي عواد و شركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -من ش مكرم عبيد   -ش ابو داود الظاهري   ٨

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  دون غيرها ٢٠جميع المنتجات الوارده بالفئه  - ٢٠الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
 CARPITUREالتنازل عن مقطعى العالمة كاربيتشر فيرنيتشر  -باستخدامها مجمعه 
FURNITURE كال على حدى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449479  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  بايتيدانس ال تى دى

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

ويست باى رود  غراند كايمان  ٨٠٢غراند بافيليون هيبيسكوس واى  ٣١١١٩ص. ب 
  كايمان ايالندز  ١٢٠٥ - ١, كيه واى 

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

فرشات هوائية؛ ُحصر لتغيير حفاضات األطفال؛ ستائر من الخيزران؛  - ٢٠الفئة 
فراش نوم؛ صناديق من الخشب أو البالستيك؛ فرشات للتخييم؛ مشابك بالستيكية 

لألكياس المختومة؛ زخارف من البالستيك للمواد الغذائية؛ أثاث؛ لوازم غير معدنية 
صواري أعالم، غير معدنية محمولة باليد؛ أساور غير معدنية لتحديد الهوية؛ لألثاث؛ 

لوحات لتعليق المفاتيح؛ صناديق للرسائل غير معدنية وغير مبنية بالطوب أو الحجارة؛ 
  )٢٠مرايا؛ إطارات صور؛ وسائد. جميع المنتجات الفئه (

 

٣٨٤٤٧٥ االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

418 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450047  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/08  

  :التسجيل إسم طالب
  

  مصرى الجنسية -فرد  -مى طارق محمد على السيد هيكل  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهره -التجمع الخامس  -المنطقه السادسه   -الحي الثالث 

  20  : المةــــــات العـــئف
  

  ٢٠المنتجات اليدويه من االخشاب وجميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - ٢٠الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

419 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450263  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/10  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

420 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  مة العال

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450898  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/18  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع منتجات الفئة  - ٢٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

421 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451824  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطه -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزة -العجوزة   -المهندسين  - ١٥ شقة -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع منتجات الفئة  - ٢٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

422 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452140  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/01  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٠الفئة 
 



الداخليةجهاز تنمية التجارة   
 
 
 

423 
 

 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0452221  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/02  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

424 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0453360  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/14  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه  

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  - المهندسين  - ١٥شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
  

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - ٢٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

425 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0454110  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/09/21  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  - ١٥شقه  -الث الدور الث -ش السودان  ٣٠٤
  

  20  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢٠جميع منتجات الفئة  - ٢٠الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

426 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0377623  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/10/03  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شارلوت تيلبرى تى ام ليمتد

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

وودبروك كرسنت ، بيلرساى ، اسكس ، المملكة المتحدة ، سى ام  ٤ليك فيو هاوس ، 
  اى كيو ١٢

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

حامل فرشاه  –فرش من شعيرات الحيوانات ( فرشاه )  –فرش المكياج  - ٢١الفئة 
موزعات  –د ) صناديق الصابون فرش الحالقه ( االسفنج كاشط لتنظيف الجل –الحالقه 

مستحضرات التجميل  -فراشي تجميليه ادوات التجميل  –حوامل الصابون  –الصابون 
 –ادوات لمستحضرات التجميل  –علب مسحوق التجميل  –حقائب ادوات التجميل  –

ارفف ل  –موزعات ل مستحضرت التجميل  –حاويات لمستحضرات التجميل 
قطارات تباع فارغه  –سنفره الوجه لالستخدام التجميلي اسفنج –مستحضرات التجميل 

مالقط مستحضرات التجميل لالستخدام مع مستحضرات مزيل  –الغراض تجميليه 
اسفنج  –ادوات ازاله الماكياج  –ادوات التجميل و المرايا و ادوات الحمام  –الشعر 

هربائيه و غير ادوات ازاله المكياج الك –اسفنج المكاياج –للوجه لوضع المكياج 
االستنسل لالستخدام عند وضع  –اجهزه الزاله المكياج الغير كهربائيه  –الكهربائيه 

ادوات لتطبيق المكياج  –ادوات مكياج العيون  –العصي لوضع المكياج  –المكياج 
  ٢١العين . الواردة بالفئة رقم 

 

الوضع العادىاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى وفى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 
 
 

427 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0380812  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/11/19  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمة -شركة مصانع بريللو لالدوات والمنظفات المنزلية 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القاهرة -الجمالية  -شارع االزهر ١٢٠

  21  : المةــــــالعات ـــفئ
  

  ٢١جميع منتجات الفئة  - ٢١الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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428 
 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 990 عدد

 
 

  العالمة 

 
  

  : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400898  

  خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/29  

  :التسجيل إسم طالب
  

  شركة مساهمه مصرية - الغذائية كونينج للصناعات 

  :وانــــــــــــــــــالعن
  

  القطاع الخدمي االول التجمع الخامس القاهره الجديده اول االقاهره مصر ٢٧قطعه 

  21  : المةــــــات العـــفئ
  

  ٢١جميع منتجات الفئه رقم  - ٢١الفئة 
 


